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 คำนำ 
 

Message from the President เป็นจดหมายข่าวที ่สถาบันเผยแพร่ผ่านทางสื ่อเฟซบุ๊ก 

NIDA Thailand และส่งไปยังอีเมลบุคลากรของสถาบัน โดยระบุวัตถุประสงค์ว่าเพื่อส่งสารไปยังประชาคมนิด้า

ทราบถึงความคืบหน้าของผลการดำเนินงานต่าง ๆ ภายใต้การบริหารงานของทีมผู้บริหาร เพื่อสร้างการรับรู้ 

และความภาคภูมิใจไปด้วยกัน  

ผู้ศึกษามีความสนใจเรื่องการส่ือสารนโยบายสถาบัน เนื่องจากการรับรู้และระดับความเข้าใจ

นโยบายสถาบันมีความสำคัญต่อการกำหนดพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนั้นจึงได้วิเคราะห์เนื้อหา 

Message from the President ในประเด็นการนำเสนอนโยบายสถาบัน นอกจากนี้แล้วเนื่องจาก Message 

from the President เผยแพร่ผ่านทางเฟซบุ๊ก NIDA Thailand ที่เข้าถึงถึงสาธารณชนได้กว้างขวาง ผู้ศึกษา

จึงได้วิเคราะห์เนื้อหาในประเด็นการนำเสนอภาพลักษณ์องค์การเพิ่มเติม เพื่อสะท้อนภาพการใช้เป็นเครื่องมือ

ในการส่ือสารท้ังภายในและภายนอกองค์การ 

ผู้ศึกษาหวังว่าผลการวิเคราะห์เนื้อหาใน Message from the President จะเป็นประโยชน์

สำหรับการพัฒนาเนื้อหาในฉบับ กรณีจะใช้ Message from the President เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร

นโยบายสถาบันและการสร้างภาพลักษณ์สถาบันต่อไป 

 

 ภารดี เทพคายน 

 ธันวาคม 2564 
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บทคัดย่อ 
 

การวิเคราะห์ Message from the President เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารนโยบายสถาบัน 

และการสื่อสารภาพลักษณ์สถาบัน  มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์การสื่อสารด้วย Message from the 

President ท่ีมีลักษณะเป็นจดหมายข่าว เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่ือสารนโยบายไปยังบุคลากรภายในสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และสาธารณชน และในฐานะเป็นเครื่องมือในการสร้างภาพลักษณ์สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 ผู้ศึกษาวิเคราะห์เนื้อสารในจดหมายข่าว Message from the President โดยใช้แนวคิดการ

วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาระบบ ทำการวิเคราะห์องค์ประกอบของเนื้อ

สารในจดหมายข่าว Message from the President ตามหัวข้อหรือประเด็นที่นำเสนอในแต่ละฉบับ และหา

ความสัมพันธ์กับนโยบายสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ภายใต้กรอบแนวคิด “Transforming NIDA 

through Excellence, Inclusion, and Connectivity” และหาความสัมพันธ์กับแนวคิดองค์ประกอบการ

สร้างภาพลักษณ์องค์การ 

 ผลการวิเคราะห์พบว่าม ีเนื ้อหาที ่นำเสนอนโยบาย 3 ลำดับสูงสุด คือ นโยบายด้าน 

Quadruple Helix มากท่ีสุด จำนวน 57 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 36.08 ของเนื้อหาท้ังหมด รองลงมาคือนโยบาย

ด้าน Academic Excellence จำนวน 39 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 24.68 ของเนื้อหาทั้งหมด และนโยบายด้าน 

Operational Excellence จำนวน 26 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 16.46 ของเนื้อหาท้ังหมด รวมเป็นร้อยละ 77.22 

ของเนื้อหาทั้งหมด สำหรับเนื้อหาที่นำเสนอแนวคิดองค์ประกอบการสร้างภาพลักษณ์องค์การ 3 ลำดับสูงสุด 

คือ ภาพลักษณ์สถาบันด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม มากที่สุด จำนวน 25 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 29.41 ของ

เนื้อหาทั้งหมด รองลงมาคือภาพลักษณ์สถาบันด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จำนวน 23 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 

27.06 ของเนื้อหาท้ังหมด และภาพลักษณ์สถาบันด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 21 ครั้ง 

คิดเป็นร้อยละ 24.71 ของเนื้อหาท้ังหมด  

 ทั้งนี้หากสถาบันจะนำ Message from the President มาใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารนโยบาย

สถาบัน ควรเพิ่มเติมเนื้อหาด้านนโยบายในครบทุกด้าน และหากจะนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร

ภาพลักษณ์สถาบัน ควรเน้นความสำคัญที่การนำเสนอภาพลักษณ์ด้านผู้บริหารเพื่อให้สอดคล้องกับช่ือ

จดหมายข่าว ตลอดจนกระจายเนื้อหาให้ครอบคลุมภาพลักษณ์ของสถาบันที่ต้องการนำเสนอให้ครบถ้วน 
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 บทที่ 1       

 บทนำ 
 

1.1 ความเป็นมา 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (National Institute of Development Administration) 

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2509 มีฐานะเป็นกรม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี1 มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา

วิชาการบริหารและการพัฒนา ทำการวิจัยส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  มีตราประจำสถาบันเป็นรูป

ธรรมจักรอยู่ภายในวงกลมซ้อนกันสองวง บริเวณขอบวงกลมด้านบนบรรจุคำขวัญว่า “นตฺถิ ปญฺญฺสมา อาภา” 

แปลว่า “ไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญา” ขอบล่างของวงกลมเป็นช่ือ “สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” 

ภายในวงกลมทำเป็นรูปคบเพลิง 8 อัน มีกงท่ีแยกออกเป็นแกน 8 กง มีเปลวเป็นสีขาว ซึ่งหมายความว่า “การ

ใช้ความรู้ไปในทางที่ดี โดยถือมรรค 8 เป็นหลัก จะส่งผลให้เกิดความรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติหรือมวลมนุษย์” 

ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของสถาบัน2  

 ปัจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ที่ไม่เป็น

ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตาม

กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น3 มีวัตถุประสงค์และพันธกิจในการให้การศึกษาและอบรม 

สร้าง พัฒนา ประมวล ประยุกต์ และเผยแพร่องค์ความรู้ ทำการวิจัย และให้บริการทางวิชาการด้านพัฒน-

บริหารศาสตร์และศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก 

ทำนุบำรุงและส่งเสริมคุณธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยมีปณิธานในการผลิตบัณฑิต

ที่มีความรู้และคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนมุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง

วิชาการ โดยนำความรู้และคุณธรรมมาสร้างปัญญา สร้างจิตสำนึก และความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ประเทศชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้ในระดับ

สากล 

 
1 พระราชบัญญัตสิถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 
2 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เร่ือง กำหนดภาพเคร่ืองหมายราชการตามพระราชบญัญตัิเคร่ืองหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที ่
52) (สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี) ประกาศ ณ วันที ่16 กรกฎาคม 2509 
3 พระราชบัญญัตสิถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2562 
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 ทั้งนี้ความเป็นมาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์4 ถูกนำเสนอในภาพรวมจากอดีต

จนถึงปัจจุบันโดยแบ่งเป็นช่วงเวลา ดังนี้ 

 ช่วงก่อกำเน ิดจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที ่ 9 (พ.ศ. 2505 – 2508) 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (รัชกาลที่ 9) ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการผลิตนัก

บริหาร และนักสถิติเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ในปี พ.ศ. 2505 ทรงมีพระราชปรารภกับ หม่อมหลวง

เดช สนิทวงศ์ และนายเดวิด ร็อกกิเฟลเลอร์ ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งนายเดวิด ร็อกกิเฟลเลอร์ ได้ส่ง ดร.สเตซี เมย์ 

นักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกา มาจัดทำโครงการเสนอต่อรัฐบาล จนนำมาสู่การ

จัดตั ้ง “สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (National Institute of Development Administration: 

NIDA)” เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2509 ซึ่งเกิดจากการรวมคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

โครงการอบรมทางเศรษฐกิจของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ (ปัจจุบัน คือ สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) และศูนย์ฝึกอบรมสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ มาเป็นคณะ สำนัก 

และหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบัน ซึ่งในระยะแรกได้รับความสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรจาก

ม ูลน ิธ ิฟอร ์ด และ Midwest University Consortium for International Affairs (MUCIA) เพ ื ่อก ิจการ

ระหว่างประเทศ 

 ทศวรรษที่ 1 ช่วงวางรากฐานการเป็นสถาบันต้นแบบ (พ.ศ. 2509 – 2518) สถาบัน

สร้างสรรค์ผลงานวิชาการต้นแบบ จัดทำหลักสูตรด้านพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดการเรียนการสอน 4 คณะ 

ได้แก่ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ คณะสถิติประยุกต์ รวมทั้งจัด

ฝึกอบรมด้านการบริหารการพัฒนา และเริ่มดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน “นิด้าโพล” โดย

สำรวจประชามติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2518 ซึ่งเป็นการทำ

โพลครั้งแรกในประเทศไทยท่ีใช้ความรู้ทางสถิติ ผลการสำรวจมีความใกล้เคียงกับผลการเลือกต้ังจริง ทำให้โพล 

ของนิด้าเป็นท่ีรู้จักอย่างมาก 

 ทศวรรษที่ 2 ช่วงพัฒนาประเทศ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ และเทคโนโลยี (พ.ศ. 

2519 - 2528) สถาบันมีการปรับเปลี่ยนทั้งด้านความก้าวหน้าทางวิทยาการ ด้วยการเปิดโครงการปริญญา

เอก และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการร่วมมือกับบริษัทไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด จัดตั้ง “ศูนย์

การศึกษาระบบสารสนเทศ” ทำให้สถาบันขยายบทบาทไปสู่การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารการ

พัฒนาสถาบัน ต่อมาศูนย์ดังกล่าวได้รับการยกฐานะเป็นสำนักการศึกษาระบบสารสนเทศ ปัจจุบันคือสำนัก

 
4 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบด ี
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เทคโนโลยีสารสนเทศ (ITC) อีกทั้งเข้าสู่บริบทใหม่ คือ จัดตั้ง “ศูนย์บริการวิชาการ” เพื่อสร้างเครือข่ายเพื่อ

ความรู้แก่สังคม โดยจัดฝึกอบรมนักธุรกิจภาคเอกชนในส่วนภูมิภาค (NIDA IMET) รวมทั้งให้ความสำคัญกับ

การสื่อสาร โดยการร่วมจัดการประกวดโฆษณายอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย (TACT Awards) เพื่อยกระดับ

มาตรฐานของการโฆษณาในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น 

 ทศวรรษที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา (พ.ศ. 2528 - 2538) สถาบันได้ต้ังคณะใหม่ข้ึน 2 

คณะ ดังนี้ 1) ปี พ.ศ. 2533 จัดตั้งคณะพัฒนาสังคม เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้ที่ทำงาน

และไม่สามารถลาเรียนได้ พร้อมกับให้โอกาสผู้ที่อยู่ในจังหวัดห่างไกล และยังไม่มีการเรียนการสอนระดับ

มหาบัณฑิตในพื้นที่มากนัก และ 2) ปี พ.ศ. 2535 จัดตั้งคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งนับเป็นแห่งแรกของ

ประเทศไทยท่ีเปิดสอนด้านนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของประเทศชาติ ท่ีต้องการบุคคลท่ีมีความรู้

ความสามารถทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อีกท้ังปีการศึกษา 2535 สถาบันได้ร่วมโครงการผลิตบัณฑิต

ระดับปริญญาเอกสาขาการบริหารธุรกิจกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( Joint 

Doctoral Business Administration ชื่อย่อว่า JDBA) โดยมอบให้คณะบริหารธุรกิจดำเนินงาน นอกจากนั้น 

สถาบันยังขยายโอกาสทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ ด้วยการเปิด

หลักสูตรปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์สาหรับนักบริหาร ภาคพิเศษ สาหรับผู้บริหาร ท้ังในกรุงเทพฯ และ

ส่วนภูมิภาค 

 ทศวรรษที่ 4 วิชาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (พ.ศ. 2539 - 2548) ปี พ.ศ. 2540 เกิด

เหตุวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ส่งผลให้ทั้งประชาชนและรัฐบาลทบทวนแนวทางการใช้ชีวิตและการพฒันา

ประเทศครั้งใหญ่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (รัชกาลท่ี 9) ได้พระราชทาน “ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลักคิดและแนวทางปฏิบัติเพื ่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน สถาบันในฐานะ

สถาบันการศึกษาชั้นสูงจึงได้ก่อตั้ง “ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง” ขึ้นในปี พ.ศ. 2547 เพื่อศึกษาวิจัย เพื่อ

พัฒนาองค์ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปิดการเรียนการสอน การฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการ โดย

มุ่งหวังให้เกิดความเข้าใจ และเป็นพื้นฐานการสร้างวิสัยทัศน์การพัฒนาอย่างบูรณาการ อีกท้ังนักวิชาการของ

สถาบันได้เสนอแนวคิด “การประกันต้นทุนการผลิต” ต่อรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือชาวนาให้มีโอกาสประกันความ

เส่ียงท่ีเกิดขึ้นกับต้นทุน และมีโอกาสหลุดพ้นจากวงจรความยากจนต่อไปในอนาคต เนื่องจากชาวนาส่วนใหญ่

ต้องกู้เงินเพื่อทำนาครั้งใหม่ เกิดหนี้สินทับถมมากขึ้น นอกจากนั้น เมื่อปี พ.ศ. 2542 สถาบันยังได้จัดต้ัง คณะ

ภาษาและการสื่อสาร เพื่อผลิตบัณฑิต ผลิตงานวิจัยและพัฒนาความรู้ด้านภาษาและการสื่อสาร และบริการ

วิชาการสู่สังคม 
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 ทศวรรษที่ 5 สร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง (พ.ศ. 2549 - 2558) สถาบันกำหนด

ค่านิยมใหม่ คือ “สร้างปัญญา เพื่อการเปล่ียนแปลง” หรือ “WISDOM for Change” สะท้อนบทบาทการเป็น 

Change Agent ให้กับสังคม ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูง สร้าง Case Study และ 

e-Learning พร้อมกับจัดทำหลักสูตรสร้างค่านิยม “โตไปไม่โกง” ร่วมกับกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ สถาบัน

ยังได้จัดต้ังคณะใหม่อีก 4 คณะ และ 1 วิทยาลัย เพื่อร่วมพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ 

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 วิทยาลัยนานาชาติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการ

จัดการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 คณะการจัดการการท่องเท่ียว ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2556 และคณะบริหาร

การพัฒนาส่ิงแวดล้อม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2557 อีกท้ัง สถาบันได้รวบรวมคณาจารย์ผู้เช่ียวชาญนาเสนอแนว

ทางการปฏิรูปประเทศใน ๑๕ ด้าน เพื่อเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ส.ป.ช.) เรียกว่า “NIDA Model” 

ในขณะท่ีประเทศไทยอยู่ในยุคของการปฏิรูปประเทศ 

 ทศวรรษที่ 6 สู่การเป็นสถาบันการศึกษาระดับโลก World Class University (พ.ศ. 

2559 - ปัจจุบัน) สถาบันมุ่งสู่การเป็น “สถาบันการศึกษาระดับโลก” โดยนิด้าได้พัฒนาระบบสารสนเทศท่ี

ทันสมัย ห้องสมุดระดับชั้นนำของอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีนโยบายให้ทุกคณะและสำนักเข้าสู่การ

รับรองมาตรฐานระดับโลก และสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ โดยปัจจุบัน

คณะบริหารธุรกิจได้รับการรับรองมาตรฐาน AACSB ทุกหลักสูตร คณะการจัดการการท่องเที่ยวได้รับการ

รับรองหลักสูตรมาตรฐานสากลทางการท่องเที่ยว TedQual Certification ทุกหลักสูตร คณะพัฒนาการ

เศรษฐกิจ หลักสูตรได้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานจาก ASEAN University 

Network Quality Assurance (AUN-QA) จำนวน 1 หลักสูตร คณะสถิติประยุกต์ หลักสูตรได้ผ่านการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานจาก AUN-QA จำนวน 2 หลักสูตร คณะพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ หลักสูตรได้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานจาก AUN-QA จำนวน 2 หลักสูตร 

คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรได้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานจาก AUN-QA จำนวน 1 

หลักสูตร คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ หลักสูตรได้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา ตาม

เกณฑ์มาตรฐานจาก AUN-QA จำนวน 1 หลักสูตร คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม หลักสูตรได้ผ่านการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานจาก AUN-QA จำนวน 2 หลักสูตร วิทยาลัยนานาชาติ 

หลักสูตรได้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานจาก AUN-QA จำนวน 1 หลักสูตร และ

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิจัย กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริการการศึกษา และสำนักสิริพัฒนา 

ได้รับมาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และมีอีกหลายคณะ สำนัก กอง ท่ีกำลังจะได้รับการ

รับรองมาตรฐานระดับสากล เพื่อสร้างนิด้าให้เป็น World Class University อย่างแท้จริง 
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 ในปี พ.ศ. 2561 ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ นำเสนอนโยบายการขับเคลื่อน

สถาบันในระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 25645 ในคราวรับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันบัณฑิต  

พัฒนบริหารศาสตร์ ภายใต้กรอบแนวคิด “Transforming NIDA through Excellence, Inclusion, and 

Connectivity” โดยมุ่งหวังให้นิด้าสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปล่ียนแปลงเพื่อนำไปสู่การเติบโตของนิด้า

ที ่มั ่นคงและยั ่งยืน (NIDA Sustainable Growth) ทั ้งในด้านความยั ่งยืนขององค์การ (Organizational 

Sustainability) ความยั่งยืนด้านการเงิน (Financial Sustainability) และ ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและ

สังคม (Environmental and Social Sustainability) โดยผ่านเป้าสัมฤทธิ์หลักหรือนโยบายสำคัญ 3 ประการ 

คือ 1) ความเป็นเลิศ (Excellence) 2) การมีส่วนร่วม (Inclusion) และ 3) ความเชื่อมโยง (Connectivity) 

และมีกลไกสนับสนุนท่ีสำคัญในการส่งเสริมการบรรลุเป้าสัมฤทธิ์ดังกล่าว คือ การปรับระบบผลตอบแทนและ

แรงจูงใจ (Incentive Alignment) ของบุคลากรนิด้า เพื่อให้บุคลากรทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันขับเคล่ือนนิด้าไป

ในทิศทางตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นทำให้เห็นภาพวิวัฒนาการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ต้ังแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน รวมถึงนโยบายการบริหารในยุคปัจจุบัน ส่ิงเหล่านี้สะท้อนอัตลักษณ์ของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในความเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นเลิศทางวิชาการด้านพัฒนบริหารศาสตร์ อัน

เป็นภาพลักษณ์ที่จะต้องนำเสนอต่อสาธารณชนให้เกิดความชัดเจนเพื่อสร้างความโดดเด่นและความแตกต่าง

ให้กับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภายใต้สภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรงด้านการจัดการศึกษา ตลอดจน

สภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้านท่ีส่งผลกระทบต่อการดำเนินการของสถาบัน ซึ่งนอกจากการ

ปรับตัวอย่างรวดเร็วให้ทันกับการแข่งขันที่รุนแรงและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้ว สถาบันจำเป็นต้อง

สื่อสารอัตลักษณ์ที่โดดเด่นไปยังสาธารณชนให้ชัดเจน ตรงประเด็น และนอกจากการสื่อสารกับสาธารณชน

แล้วการสื่อสารภายในสถาบันก็มีความสำคัญแช่นเดียวกัน เนื่องจากงานวิจัยหลายชิ้นค้นพบว่าการสื่อสาร

ภายในองค์การมีผลต่อประสิทธิผลในปฏิบัติงาน และนำไปสู่การสร้างความผูกพันในองค์การ 

 ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เริ่มเผยแพร่ Message 

from the President ในรูปแบบจดหมายข่าว (Newsletter) โดยระบุถึงวัตถุประสงค์ว่า เพื่อส่งสารไปยัง

ประชาคมนิด้าทราบถึงความคืบหน้าของผลการดำเนินงานต่าง ๆ ภายใต้การบริหารงานของทีมผู้บริหาร เพื่อ

สร้างการรับรู้ และความภาคภูมิใจไปด้วยกัน6 เนื่องจาก Message from the President นอกจากเผยแพร่

ให้กับบุคลากรภายในสถาบันแล้ว ยังได้เผยแพร่ไปสู่สาธารณชนผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ดังนั้นจึง

 
5 Strategic Plan Overview 2018 – 2021 โดยศาสตราจารย ์ดร.กำพล ปญัญาโกเมศ 
6 Message from the President, National Institute of Development Administration. Issue 1-2020 
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อนุมานได้ว่า Message from the President เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื ่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างเป็น

ทางการของสถาบัน7   

 ผู้ศึกษามีความสนใจในประเด็นของการสื่อสารนโยบายสถาบัน เนื่องจากได้ดำเนินการวิจัย

เรื่องการศึกษาระดับการรับรู้และความเข้าใจของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ต่อ

นโยบายความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นเลิศด้านการ

ปฏิบัติงาน มีข้อค้นพบประการหนี่งคือพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับนโยบายฯ มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับระดับ

การรับรู้และระดับความเข้าใจนโยบายฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็นการแสดงให้เห็นว่าการ

เผยแพร่นโยบายสถาบันให้บุคลากรของสถาบันรับรู้และเข้าใจมีความสำคัญต่อการกำหนดพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงาน ดังนั้นเมื่อจดหมายข่าว Message from the President ที่เป็นเครื ่องมือในการสื่อสารที่เข้าถึง

บุคลากรของสถาบันเป็นประจำ ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะวิเคราะห์เนื้อสารในจดหมายข่าว Message from the 

President ในประเด็นของการสื่อสารนโยบายสถาบันไปยังบุคลากรภายในสถาบันและสาธารณชน และ

เนื่องจากจดหมายข่าว Message from the President สามารถเข้าถึงสาธารณชนได้อย่างกว้างขวาง และมี

ความสม่ำเสมอ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะวิเคราะห์เนื้อสารในประเด็นการสื่อสารภาพลักษณ์ของสถาบันอีก

ด้วย  โดยคาดหวังว่าผลการวิเคราะห์จะเป็นประโยชน์ในการสื่อสารนโยบายสถาบันและการสื่อสารเพื่อสร้าง

ภาพลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

1.2 คำถามนำการวิเคราะห์ 

 การวิเคราะห์การสื่อสารด้วยจดหมายข่าว Message from the President ผู้ศึกษากำหนด

กรอบการวิเคราะห์ โดยกำหนดเป็นคำถามนำการวิเคราะห ์ดังนี้ 

1.2.1 เนื ้อสารในจดหมายข่าว Message from the President ประกอบด้วยการสื่อสาร

นโยบายสถาบันเรื่องใด 

1.2.2 เนื้อสารในจดหมายข่าว Message from the President ประกอบด้วยองค์ประกอบ

การสร้างภาพลักษณ์องค์การด้านใด 

 

 
7 ในรายงานฉบับน้ีผู้ศึกษาใชค้ำว่า “จดหมายข่าว Message from the President” เม่ือกล่าวถงึเอกสาร Message from the President 
เพื่อแสดงใหเ้ห็นถงึรูปแบบของเอกสาร 
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1.3 วัตถุประสงค์การวิเคราะห์ 

1.3.1 เพื่อวิเคราะห์การสื่อสารด้วยจดหมายข่าว Message from the President เมื ่อใช้

เป็นเครื่องมือในการส่ือสารนโยบายไปยังบุคลากรภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสาธารณชน  

1.3.2 เพื่อวิเคราะห์การสื่อสารด้วยจดหมายข่าว Message from the President เมื ่อใช้

เป็นเครื่องมือในการสร้างภาพลักษณ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

1.4 ขอบเขตการวิเคราะห์ 

 ในการวิเคราะห์การส่ือสารด้วยจดหมายข่าว Message from the President ครั้งนี้ ผู้ศึกษา

วางขอบเขตในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

1.4.1 ขอบเขตด ้านข ้อม ูล : ว ิ เคราะห ์ เน ื ้อสารในจดหมายข ่าว Message from the 

President ท่ีเผยแพร่ท้ังหมดต้ังแต่ฉบับแรกจนถึงปัจจุบัน จำนวน 23 ฉบับ  

1.4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา: วิเคราะห์เนื้อสารในจดหมายข่าว Message from the President 

โดยกำหนดประเด็นดังนี ้

1) ความสอดคล้องกับนโยบายสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ภายใต้กรอบ

แนวคิด “Transforming NIDA through Excellence, Inclusion, and Connectivity” 

2) ความสอดคล้องกับแนวคิดองค์ประกอบการสร้างภาพลักษณ์องค์การ  

 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.5.1 ทำให้เข้าใจถึงลักษณะและกลยุทธ์การสื่อสารนโยบายสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ท่ีส่งผ่านจดหมายข่าว Message from the President  

1.5.2 ทำให้เข้าใจถึงลักษณะและกลยุทธ์การสื ่อสารภาพลักษณ์องค์การของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ท่ีส่งผ่านจดหมายข่าว Message from the President  

1.5.3 นำไปต่อยอดในการกำหนดลักษณะและกลยุทธ์การสื่อสารนโยบายสถาบันและการ

ส่ือสารภาพลักษณ์องค์การของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 



 
 

 บทที่ 2      

 แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 
 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะห์เนื้อหา  

 การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เป็นเทคนิคของการวิจัยเชิงคุณภาพ ท่ีถูกนำมาใช้

ในการวิจัยสาขาวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่น สื่อสารมวลชน ประวัติศาสตร์ จิตวิทยา และ 

การศึกษา Lawrence W. Neuman (2014) ให้ความหมายของการวิเคราะห์เนื้อหาว่าเป็นวิธีการตรวจสอบ

ข้อมูลหรือเนื้อหาในรูปแบบการเขียนหรือสัญลักษณ์ในวัสดุ เช่น รูปภาพ ภาพยนตร์ เนื้อเพลง ฯลฯ และกล่าว

เพิ่มเติมว่าการวิเคราะห์เนื้อหามีพัฒนาการมาต้ังแต่หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 เมื่อนักสังคมศาสตร์ชาวอเมริกัน 

ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาเป็นเทคนิควิจัยเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาของส่ือโฆษณาท่ีใช้ในการส่ือสารมวลชน โดยเฉพาะ

โฆษณาชวนเช่ือซึ่งชาวอเมริกันให้ความสนใจและได้รับการวิเคราะห์อย่างมีแบบแผน ภายใต้หัวข้อ ใคร พูดว่า

อะไรกับ ใคร และผลเป็นอย่างไร งานวิเคราะห์เนื้อหาด้านสื่อสารมวลชนถือเป็นจุดกำเนิดของการวิเคราะห์

เนื้อหา โดยเนื้อหาที่นำมาวิเคราะห์เป็นเรื่องราว ต่าง ๆ ที่ปรากฏตามเอกสาร สิ่งพิมพ์ ประเภทหนังสือพมิพ์ 

วารสาร หรือเนื้อหาที่มีการถ่ายทอดทางอากาศ ต่อมาเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาได้ขยายขอบข่ายไปยังส่ือ

งานเขียนในรูป บทความ เรียงความ จดหมายเหตุ รวมทั้งเป็นเทคนิควิจัยท่ีมีการนำไปใช้ในสาขาวิชาอื่น ๆ 

 พจนานุกรมบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์8 ให้ความหมายของ การวิเคราะห์

เนื ้อหา (Content Analysis) ว่าเป็นวิธีการวิเคราะห์เนื ้อสารโดยละเอียด ที่มีความชัดเจนและแน่นอนท้ัง

กระบวนการดำเนินงานและเนื้อหาสาระในการสื่อสาร ตลอดจนการจัดประเภทกลุ่ม และการประเมินคุณค่า

ความสำคัญ ของแนวคิด สัญลักษณ์และแก่นของเรื่องด้วยการตรวจสอบจากวัตถุประสงค์และรายละเอียดจาก

หลักฐานท่ีมีอยู่  

  ขณะที่นักวิชาการชาวไทย นงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวาณิช (2545) กล่าวถึงการ

วิเคราะห์เนื้อหาว่าเป็นแบบแผนงานวิจัยหนึ่ง ท่ีต้องการให้เห็นถึงพฤติกรรม การปฏิบัติ ท่ีได้สรุปความคิดเห็น

อย่างมีเหตุผลจากข้อความหรือจากเนื้อหา  

 อุทุมพร จามรมาน (2531) แบ่งเกณฑ์ การวิเคราะห์เนื้อหาเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 

 
8 Online Dictionary for Library and Information Science by Joan M. Reitz 
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1) การวิเคราะห์เนื้อหาระบบ โดยการคำนึงถึงเนื้อหาสาระท่ีมุ่งวิเคราะห์ ว่ามีองค์ประกอบ

อะไรบ้าง องค์ประกอบดังกล่าว มีความสัมพันธ์อย่างไรและมีการแปลงรูปแบบออกมาในรูปความสัมพันธอ์ื่น

บ้างหรือไม่ 

2) การวิเคราะห์เพื่อหามาตรฐาน เป็นการวิเคราะห์เพื่อประเมินคุณค่าของสาระเนื้อหาว่ามี

คุณค่ามากน้อยเพียงใด หรือเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาสาระท่ีแตกต่างไปจากมาตรฐานมากน้อยเพียงใด 

3) การวิเคราะห์เนื้อหาดัชนีบางอย่าง เช่น ความถ่ีของคำ สัญลักษณ์ท่ีแสดงให้เห็นแรงจูงใจ

ของผู้เขียน หรือหาดัชนีเพื่อช้ีให้เห็นความรู้สึกพอใจ หรือไม่พอใจต่อเหตุการณ์บางอย่าง 

4) การวิเคราะห์เนื้อหากลุ่มคำแบบต่าง ๆ เช่น การอ้างอิงถึงนายกรัฐมนตรี อาจทำได้โดย

ใช้ ตำแหน่ง ยศ สถานท่ี หรือช่ือ เป็นต้น 

5) การวิเคราะห์เนื ้อหาเพื่อหาความหมาย เช่น การสรุปประเด็นหาสาเหตุและผลการ

อธิบาย พฤติกรรม เป็นต้น 

6) การวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อหากระบวนการภายใน เช่น การวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับ

สภาวะแวดล้อมทำให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในแต่ละพื้นที่ต่อการ

ทำนุบำรุงสภาพแวดล้อมในพื้นท่ีของตน เป็นต้น 

 นอกจากนี้ยังได้เสนอองค์ประกอบในการวิเคราะห์เนื้อหา ดังนี้ 

1) เนื้อหาที่จะวิเคราะห์ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปของสารสิ่งพิมพ์เสมอไป อาจอยู่ในรปูอื่นก็

ได้ เช่น รูปภาพ การ์ตูน ละคร เพลง การโฆษณา ฟิล์มภาพยนตร์ บทคำพูด คำกล่าว หลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์ การสนทนา เป็นต้น 

2) วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์เนื้อหา มีวัตถุประสงค์ใหญ่ 3 ประการ คือ เพื่อสรุปข้อมูล 

เพื่อหารูปแบบหรือความสัมพันธ์ภายใน และเพื่อหารูปแบบหรือความสัมพันธ์ภายนอก 

3) หน่วยในการวิเคราะห์ ผู้วิเคราะห์ต้องมีความกระจ่างในเรื่องหน่วยที่วิเคราะห์ว่า เป็น

หน่วยแบบใด โดยปกติหน่วยในการวิเคราะห์เนื้อหามี 3 ประการ คือ  

  ประการที่ 1 หน่วยจากการสุ่ม ได้จากการสังเกตหรือการสัมผัสแต่ละหน่วยนั้นซึ่งมี

ลักษณะท่ีเป็นอิสระต่อกัน เช่น ประโยคแต่ละประโยค ถือ เป็น 1 หน่วย 

 ประการที่ 2 หน่วยจากการบันทึก เป็นการจัดกระทำข้อมูล จากการสุ่มมาจัดเป็นกลุ่ม

เป็นพวก 

 ประการที่ 3 หน่วยจากเนื้อหา เป็นการรวบรวมหน่วยจากการบันทึกมาจัดกลุ่มอกีครั้ง

หนึ่ง โดยเกณฑ์ในการสร้างหน่วยอาจกระทำได้โดย  
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- พิจารณาสภาพทางกายภาพ เช่น จำนวนเรื่องของรายงาน ฉบับ แผ่น  

- พิจารณาภาษา ได้แก่ การแจงนับคำ หัวข้อข่าว  

- พิจารณาการอ้างอิง เช่น จากวัตถุ เหตุการณ์ บุคคล การกระทำ  

- พิจารณาโครงสร้าง ได้แก่ ทางด้านความรู้สึก ภาษา  

- พิจารณาความหมาย โดยอาศัยความหมายของภาษามาสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง  เช่น 

เป็นการขอร้อง หรือบังคับ หรือให้ โดยการอาศัยการวิเคราะห์เนื้อหา 

 เอื้อมพร หลินเจริญ (2555) กล่าวถึงการวิเคราะห์เนื้อหา ว่าเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร

ซึ่งสามารถทำได้โดยวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ วิธีเชิงปริมาณ คือ การทำให้ข้อมูลของเอกสารนั้น 

ได้แก่ ถ้อยคำ ประโยค หรือใจความที่ปรากฏในเอกสารเป็นจำนวนที่วัดได้ แล้วแจงนับจำนวนของถ้อยคำ 

ประโยค หรือใจความเหล่านั้น การวิเคราะห์เนื้อหาโดยปกติจะทำตามเนื้อหาที่ปรากฏ (Manifest content) 

ในเอกสารมากกว่ากระทำกับเนื้อหาท่ีซ่อนอยู่ (Latent content) การวัดความถ่ีของคำหรือข้อความในเอกสาร

หมายถึงคำหรือข้อความท่ีมีอยู่ ไม่ใช่คำหรือข้อความท่ีผู้วิจัยตีความได้ ท้ังนี้การตีความจะกระทำในอีกขั้นตอน

หนึ่งภายหลังเมื ่อผู ้ว ิจัยจะสรุปข้อมูล ส่วนวิธีการทางคุณภาพ คือ การตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย 

(Induction) จากเอกสารดังกล่าวประกอบกับเอกสารอื่น ๆ โดยอาจมีการแบ่งประเภทตามเนื้อหาของเอกสาร 

แล้วเปรียบเทียบเนื้อหาประเภทต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ท้ังนี้ในการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น การวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร

มิได้สนใจเพียงแค่ข้อความที่ปรากฏในเอกสาร หากแต่พยายามค้นหาและตีความหมายที่แฝงอยู่ในข้อความ

เหล่านั้นอีกด้วย โดยอาศัยข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมาได้ด้วยวิธีการอื่นหรือข้อมูลภูมิหลังสภาพแวดล้อมอื่น ๆ มา

ประกอบการวิเคราะห์และตีความหมายข้อมูลในเอกสาร 

 สำหรับข้ันตอนในการวิเคราะห์เนื้อหา โดยท่ัวไปดำเนินการดังนี้ 

 ขั้นตอนท่ี 1 กำหนดเกณฑ์คัดเลือกเอกสาร เป็นการกำหนดให้ชัดเจนว่าผู้วิจัยคัดเลือกเอกสาร

อะไร ประเภทใด มาทำการวิเคราะห์ ซึ่งผู้วิจัยจะต้องต้ังกฎเกณฑ์ขึ้น สำหรับการคัดเลือกเอกสารและหัวข้อท่ี

จะทำการวิเคราะห์ให้ชัดเจน โดยอาจใช้ช่วงระยะเวลาปีที่พิมพ์หรือบันทึก แหล่งเผยแพร่และลักษณะการ

เผยแพร่ เป็นต้น การกำหนดเกณฑ์คัดเลือกเอกสารท่ีชัดเจนจะมีประโยชน์มากในกรณีท่ีมีบุคคลอื่นมาทำการ

วิเคราะห์ จะทำให้เลือกเอกสารได้ตรงกัน 

 ขั้นตอนท่ี 2 วางเค้าโครงการวิเคราะห์เป็นการจัดระบบการจำแนกคำหรือข้อความในเนื้อหา

สาระของเอกสาร ซึ่งผู้วิเคราะห์ควรจัดระบบการจำแนกให้ชัดเจนว่าจะจำแนกโดยใช้คำหรือข้อความใดบ้าง

ระบบการจำแนกที่ชัดเจนนี้จะช่วยให้ผู ้วิเคราะห์สามารถที่จะนำเนื้อหาใดมาวิเคราะห์และจะตัดเนื้อหาใด

ออกไป ท้ังนี้การกำหนดระบบการจำแนกควรจำแนกโดยการพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ คือ 
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1) การจำแนกควรสอดคล้องกับปัญหา วัตถุประสงค์ของตัวแปรในการวิจัย 

2) การจำแนกควรมีความครอบคลุม คำหรือข้อความที่ผู ้วิจัยนำมาใช้เป็นระบบในการ

จำแนกควรมีความครอบคลุมคำหรือข้อความอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเอกสาร เพื่อให้สามารถนำมาลงรหัส แจงนับได้

ถูกต้องภายใต้คำหลักในการจำแนก 

3) การจำแนกควรใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน เช่น การจำแนกโดยใช้ฐานะทางเศรษฐกิจ อาชีพ 

เวลา และสถานภาพ เป็นต้น ซึ่งการใช้หลักเกณฑ์เดียวกันในการจำแนกจะมีประโยชน์ป้องกันการซ้ำซ้อนกัน

ของคำหรือข้อความท่ีจะปรากฏเมื่อทำการแจงนับ 

4) การจำแนกควรมีระบบที่เด่นชัด ไม่ควรมีคำซ้ำซ้อนกันระหว่างข้อความที่จะนำไปแจง

นับภายใต้ระบบการจำแนกแต่ละครั้ง 

 ขั้นตอนที่ 3 พิจารณาเงื ่อนไขแวดล้อม (Context) ของข้อมูลเอกสารเป็นการพิจารณา

เกี่ยวกับลักษณะต่าง ๆ ของข้อมูลเอกสารท่ีจะนำมาวิเคราะห์ เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้อง มี

ความครอบคลุมมากที่สุด โดยลักษณะของข้อมูลที่จะพิจารณาได้แก่ แหล่งที่มาของข้อมูล ช่วงเวลาของการ

บันทึกข้อมูล ผู้รับข้อมูลหรือบุคคลที่ผู้บันทึกข้อมูลประสงค์จะส่งข้อมูลถึง และแหล่งเผยแพร่ข้อมูล  ลักษณะ

เหล่านี้ของข้อมูลจะช่วยให้ผู้วิเคราะห์ข้อมูลสามารถมาวิเคราะห์เช่ือมโยงอธิบายข้อมูลในเอกสารได้ดีขึ้น 

 ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการนับความถี่ของคำหรือข้อความที่จำแนกไว้ภายใต้

ระบบการจำแนกที่กำหนดไว้ หลังจากนั้นจึงทำการวิเคราะห์เชื่อมโยง สรุปบรรยายข้อมูลที่จำแนกได้ อ้างอิง

ไปสู่ข้อมูลท้ังหมดในเอกสารนั้น ๆ 

 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสาร 

 การสื่อสาร หรือ ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Communication มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินคำ

ว่า Communis ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Communicate ซึ่งแปลตามตัวอักษรว่า Make Common หมายถึง 

ทำให้มีสภาพร่วมกัน ซึ่งเป็นความหมายท่ีตรงกับธรรมชาติของการส่ือสาร คือ การทำให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน 

ตรงกัน กล่าวคือ มนุษย์มีการส่ือสารซึ่งกันและกันก็เพื่อเข้าใจให้ตรงกันนั้นเอง ดังนั้นการนิยามความหมายคำ

ว่า การส่ือสารจึงเป็นการนิยามท่ีต้ังอยู่บนรากฐานของรากศัพท์เดิม คือ ความเข้าใจร่วมกัน  

 พจนานุกรมออกซ์ฟอร์ด (Oxford English Dictionary) ให้ความหมายว่า การสื ่อสาร 

หมายถึง การให้ ถ่ายทอด หรือแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ ฯลฯ ไม่ว่าจะด้วยวาจา การเขียน หรือการทำ

สัญลักษณ์  
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 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายว่า การสื่อสาร หมายถึง 

วิธีการนำถ้อยคำ ข้อความ หรือหนังสือ เป็นต้น จากบุคคลหนึ่งหรือสถานที่หนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งหรืออีก

สถานท่ีหนึ่ง  

 อริสโตเติล (Aristotle) นักปราชญ์ชาวกรีก กล่าวว่า การส่ือสาร หมายถึง การแสวงหาวิธีการ

ชักจูงใจท่ีพึงมีอยู่ทุกรูปแบบ  

 ชแรมม์ (Schramm) กล่าวว่า การส่ือสาร หมายถึง การมีความเข้าใจร่วมกันต่อเครื่องหมาย

ท่ีแสดงข่าวสาร (Information Signs) 

 ออสกูด (Osgood) กล่าวถึงการสื่อสารว่า ในความหมายโดยทั่วไปแล้ว การสื่อสารที่เกิดขึ้น

เมื่อฝ่ายหนึ่งคือผู้ส่งสารมีอิทธิพลต่ออีกฝ่ายหนึ่ง คือ ผู้รับสาร โดยใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งถูกส่งผ่านส่ือท่ีเช่ือม

ท้ัง 2 ฝ่าย 

 ปรมะ สตะเวทิน (2539) กล่าวว่า การสื ่อสาร คือ กระบวนการของการถ่ายทอดสาร 

(Message) จากบุคคลฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่า ผู้ส่งสาร (Source) ไปยังบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งซึ ่งเรียกว่า ผู้รับสาร 

(Receiver) โดยผ่านส่ือ (Chanel) 

 วิรัช ลภิรัตนกุล (2546) ให้ความหมายการติดต่อส่ือสาร คือ กระบวนการในการส่งผ่านหรือ

ส่ือความหมายระหว่างบุคคล สังคมมนุษย์เป็นสังคมท่ีสมาชิกสามารถใช้ความสามารถของตนส่ือความหมายให้

ผู ้อ ื ่นเข้าใจได้ โดยแสดงออกในรูปของความต้องการ ความปรารถนา ความรู ้สึกนึกคิด ความรู ้ และ

ประสบการณ์ต่าง ๆ จากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่ง 

 วิรัช สงวนวงศ์วาน (2547 ) ให้ความหมายว่า การสื่อสาร คือ การถ่ายโอนและการเข้าใจ

ความหมาย (Transfer and Understanding of Meaning) ดังนั้นการติดต่อสื่อสารจะประสบความสำเร็จก็

ต่อเมื่อสามารถส่งผลต่อความหมายและผู้รับเกิดความเข้าใจถูกต้อง การสื่อสารอาจมีลักษณะเป็นการสื่อสาร

ระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) และเป็นเครือข่ายองค์การหรือท่ีเรียกกันโดยท่ัวไปว่าการ

ติดต่อส่ือสารขององค์การ (Organization Communication) 

 วันชัย มีชาติ (2548) สรุปว่า การส่ือสารเป็นกระบวนการติดต่อส่งผ่านข้อมูล ความคิด ความ

เข้าใจ หรือความรู้สึกระหว่างบุคคล ซึ่งมีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ ผู้ส่งสาร สาร ส่ือ และ ผู้รับสาร 

  โอภาส แก้วจำปา (2547) กล่าวว่า การส่ือสาร หมายถึง กระบวนการท่ีมนุษย์เช่ือมโยงความ

นึกคิดและความรู้สึกให้ถึงกันเพื่อให้เกิดการตอบสนองในเชิงพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
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 ธิติภพ ชยธวัช (2548) กล่าวว่า การสื่อสารเป็นการส่งมอบสารสนเทศและส่งความหมาย 

จากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง โดยการใช้สัญลักษณ์ท่ีเป็นท่ียอมรับร่วมกัน หรือเป็นการแลกเปล่ียนสารสนเทศ

และการส่งมอบส่ิงท่ีมีความสำคัญต่าง ๆ 

 อุบลรัตน์ ศิริยุวศักด์ิ (2550) กล่าวว่า การสื่อสารของมนุษย์ เป็นทั้งศาสตร์ (Science) และ 

ศิลป์ (Arts) เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ ข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ ภูมิปัญญา 

ค่านิยมความเช่ือ มรดกทางวัฒนธรรม หรือท่ีกล่าวโดยรวมว่า เป็นการถ่ายทอดสารจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่าย

หนึ่ง เพื่อวัตถุประสงค์ในการเช่ือมโยงความสัมพันธ์กัน ทำงานร่วมกัน กระชับมิตรไมตรีระหว่างกัน ถ่ายทอด

ความบันเทิงเริงรมย์ การรังสรรค์สุนทรียรส หรือเพื่อประโยชน์ด้านธุรกิจจากค้า การส่ือสาร เป็นส่วนหนึ่งของ

วิถีชีวิตมนุษย์ในทุก ๆ สังคม และทุกยุค ทุกสมัย หากนักปราชญ์กล่าวว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคม เป็นสัตว์

การเมือง และเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ในการอยู่รวมกลุ่มกันเป็นชุมชนและสังคม มนุษย์ทุกคนย่อมเป็นสัตว์ส่ือสาร

ด้วย เพราะการอยู่ร่วมกันต้องมีการสื่อสาร (Communicate) ด้วยภาษา (Language) หรือระบบสัญลักษณ์ 

(Symbolic System) เพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกันในมิติทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ซึ่งกลาย

มาเป็นวัฒนธรรมพื้นฐานในการอยู่ร่วมกัน  

 กล่าวโดยสรุป การส่ือสารเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตมนุษย์ในทุกสังคม หมายถึง กระบวนการส่ือ

ความหมายระหว่างบุคคล โดยการถ่ายทอดถ้อยคำ ข้อความ ข้อมูล ความรู้ ภูมิปัญญา อารมณ์ ความรู้สึก 

ค่านิยม ความเช่ือ ประสบการณ์ และการแลกเปล่ียนความคิดเห็น หรือท่ีกล่าวโดยรวมว่าเป็นการถ่ายทอดสาร

จากฝ่ายหนึ่ง (ผู้ส่งสาร) ไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง (ผู้รับสาร) ด้วยภาษาหรือระบบสัญลักษณ์ ผ่านช่องทางการส่ือสาร

รูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และ

พฤติกรรม รวมถึงเกิดการเรียนรู้ความหมายในส่ิงท่ีถ่ายทอดร่วมกันและตอบสนองต่อกันได้ตรงตามเจตนาของ

ท้ังสองฝ่าย 

 แม้จะมีการนิยาม “การสื่อสาร” แตกต่างกันก็ตาม แต่เป็นที่ยอมรับกันว่า การสื่อสารของ

มนุษย์เป็นกระบวนการที่มีพลวัตหรือการเคลื่อนไหว (Dynamic) คือ มีความสัมพันธ์ที่มีผลกระทบ (Effect) 

ต่อกันและกันระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของการสื ่อสาร การสื ่อสารของมนุษย์จึงมีความต่อเนื ่อง 

(Continuous) มีการเปล่ียนแปลง (Changing) และต้องอาศัยการปรับตัวตลอดเวลา (Adaptive)  

2.2.1 วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร 

 การส่ือสารทุกระดับท้ังผู้ส่งสารและผู้รับสาร ต่างมีวัตถุประสงค์ในการติดต่อส่ือสาร 

ซึ่งอาจเหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้ ทั้งนี้หากวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารและผู้รับสารมีความสอดคล้องกัน ก็

ทำให้ผลการสื่อสารเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ง่าย แต่หากวัตถุประสงค์ไม่มีความสอดคล้องกันจะทำให้การสื่อสารนั้น 
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ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายหรือเจตนารมณ์ของผู้ส่งสาร ทำให้การสื่อสารนั้นล้มเหลว (Communication 

Breakdown) โดยอาจจำแนกวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร และผู้รับสาร ได้ดังนี้ 

2.2.1.1 วัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร 

  ในการส่ือสารแต่ละครั้ง ผู้ส่งสารจะมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

1) เพื่อแจ้งให้ทราบ (Inform) หมายความว่า ในการสื่อสารผู้ส่งสารมี

ความต้องการที่จะบอกกล่าว หรือชี้แจงข่าวสาร เรื่องราว เหตุการณ์ ข้อมูล หรือสิ่งอื่นใด ให้ผู้รับสารได้รับ

ทราบ หรือเกิดความเข้าใจ 

2) เพื่อสอนหรือให้การศึกษา (Teach or Educate) หมายความว่า ใน

การสื่อสารผู้ส่งสารมีความต้องการที่จะสอนวิชาความรู้ หรือเรื่องราวที่เป็นวิชาการให้ผู้รับสารได้รับความรู้

เพิ่มเติมจากท่ีมีอยู่ 

3) เพ ื ่อสร ้างความพอใจหรือความบันเทิง (Please or Entertain) 

หมายความว่า ในการสื่อสารผู้ส่งสารมีความต้องการที่จะทำให้ผู้รับสารเกิดความรื่นเริงบันเทิงใจจากสารท่ี

ส่งออกไป  

4) เพื่อเสนอแนะหรือชักจูงใจ (Propose or Persuade) หมายความว่า 

ในการสื่อสารผู้ส่งสารได้เสนอแนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อผู้รับสาร และมีความต้องการชักจูงให้ผู้รับสารมีความคิด

คล้อยตาม หรือยอมรับ ปฏิบัติตามการเสนอแนะ 

2.2.1.2 วัตถุประสงค์ของผู้รับสาร  

โดยท่ัวไปผู้รับสารมีวัตถุประสงค์ในการส่ือสาร ดังต่อไปนี้ 

1) เพื่อทราบ (Understand) หมายความว่า ในการเข้าร่วมกิจกรรมการ

ส่ือสารนั้น ผู้รับสารมีความต้องการท่ีจะทราบเรื่องราว ข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ หรือส่ิงอื่น ๆ ท่ีมีผู้แจ้ง หรือ 

รายงาน หรือ ช้ีแจงให้ทราบ 

2) เพื่อเรียนรู้ (Learn) หมายความว่า ผู้รับสารต้องการแสวงหาความรู้

จากสารในกิจกรรมการส่ือสารนั้น โดยเป็นสารท่ีมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความรู้และวิชาการ เป็นการหาความรู้

เพิ่มเติมและทำความเข้าใจกับเนื้อหาของสารในการสอนของผู้ส่งสาร 

3) เพื่อความพอใจ (Enjoy) หมายความว่า ในการเข้าร่วมกิจกรรมการ

ส่ือสารนั้น ผู้รับสารต้องการแสวงหาความบันเทิงใจ ความพอใจ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ  

4) เพื่อกระทำหรือตัดสินใจ (Dispose or Decide) หมายความว่า ผู้รับ

สารต้องการสาร รวมถึงการเสนอแนะ การชักจูงใจให้กระทำ จากผู้ส่งสาร ท้ังนี้ทางเลือกในการตัดสินใจขึ้นอยู่
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กับความน่าเชื่อถือของสารหรือข้อเสนอแนะ และความเป็นไปได้ ดังนั้นการตัดสินใจจะขึ้นกับการรับข้อมูล 

ข่าวสาร ความรู้ และความเช่ือท่ีได้ส่ังสมมา 

2.2.1.3 จุดมุ่งหมายของการส่ือสาร 

 การสื่อสารมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน จะต้องสื่อขอ้มูล 

ให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจในจุดประสงค์ของผู้ส่งสาร แต่ผู้รับสารอาจจะเข้าใจได้มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับผู้ส่ง

สารว่าจะต้องส่งสารให้ถูกต้องชัดเจนและเข้าใจตรงกัน การส่ือสารในแต่ละระดับมีจุดหมายท่ีแตกต่างกัน โดย

ภาพรวมแล้วการส่ือสารมีจุดมุ่งหมาย ดังต่อไปนี้ 

1) เพ ื ่ อพ ัฒนาให ้ เก ิ ดคว าม เข ้ า ใ จซ ึ ่ ง ก ั นและก ัน  ( Develop 

Understanding) หากไม่มีการส่ือสารกัน คนเราจะไม่มีโอกาสเข้าใจกันได้ แม้ว่าจะสามารถอ่านหนังสือได้ แต่

การสื่อสารกับบุคคลต่างชาติต่างภาษา ย่อมมีอุปสรรคเพราะไมส่ามารถเขา้ใจกันได ้ดังนั้น จึงอาจสื่อสารกนั

โดยใช้กิริยาท่าทาง (Manner) สีหน้า (Face) หรืออาจเรียกว่าใช้ “ภาษาใบ้” (Silent Language) เพื่อทำให้

เข้าใจซึ่งกันและกันได้ 

2) เพื ่อให้เกิดการกระทำในสิ ่งที ่ม ุ ่งหวัง (Create Action) เป็นการ

ส่ือสารแบบออกคำส่ัง หรือตามคำชักชวนโฆษณา อาจเป็นการติดต่อส่ือสารโดยใช้ภาษาเขียน ภาษาพูด หรือ

ภาษาท่าทางก็ได้ 

3) เพื่อเป็นการให้ข่าวสาร (Give Information) ไม่ว่าจะเป็นข่าวสาร

เกี่ยวกับอะไร สำคัญมากน้อยเพียงใด จะทำให้ผู้อื่นรับรู้ได้ก็โดยการส่ือสาร ท้ังการให้ข่าวสารทางการเมืองและ

ข่าวสารทางการค้า 

4) เพื่อให้รู้ถึงปฏิกิริยาตอบกลับของผู้อื่น (Know Reaction) หลังจากท่ี

กระทำการส่ือสารกับบุคคลใดแล้ว ทางท่ีจะรู้ว่าผู้อื่นมีปฏิกิริยาตอบกลับอย่างไรบ้าง ต้องอาศัยวิธีการส่ือสาร

ด้วยเช่นกัน 

5) เพื่อจูงใจให้เกิดความร่วมมือ สร้างกำลังใจแก่ผู้เกี่ยวข้องกัน และ

นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข 

2.2.2 องค์ประกอบของการสื่อสาร 

การส่ือสารเกิดขึ้นได้ ต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

2.2.2.1 ผู้ส่งสาร (Sender)  

  ผู้ส่งสาร คือ ผู้เริ่มต้นการส่ือสาร (เริ่มต้นส่งสารไปยังผู้อื่น) ในการส่ือสาร

ครั้งหนึ่ง ๆ ผู้ส่งสารจะทำหน้าที่เข้ารหัส (Encoding) อันเป็นการแปรสารให้อยู่ในรูปสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้าง
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ขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษา (ภาษาพูด, ภาษาเขียน, หรือวัจนภาษา) และอากัปกิริยาท่าทางต่าง ๆ (อวัจ

นภาษา) โดยสารที่ถูกเข้ารหัสแล้วจะถูกส่งไปยังผู้รับสาร ผ่านช่องทางการติดต่อทางใดทางหนึ่ง เช่น ถ้าผู้ส่ง

สาร ต้องการส่งสาร ก. ไปถึงผู้รับสารที่อยู่ห่างไกลตนอย่างรวดเร็ว ผู้ส่งสารก็อาจเลือกใช้วิธีการ โทรศัพท์ 

โทรสาร จดหมาย หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยท่ัวไปแล้วในสถานการณ์การส่ือสารหนึ่ง ๆ นั้น ผู้ส่งสารจะ

เป็นบุคคลหนึ่งที ่มีความสำคัญในการที่จะเป็นผู้เริ ่มต้นสื่อสาร ถือเป็นบุคคลแรกที่จะทำให้กระบวนการ

ติดต่อส่ือสารเกิดขึ้น ผู้ส่งสารจำเป็นต้องคำนึงถึงความรู้ท่ีตัวเองมีอยู่ คุณลักษณะของผู้รับสาร และสถานการณ์

แวดล้อมประกอบด้วย แต่เนื่องจากการส่ือสารของมนุษย์มีหลายประเภทและหลายระดับ เพราะฉะนั้นจำนวน

ของผู้ส่งสารจึงอาจจะแตกต่างกันไป เช่น การส่ือสารสาธารณะเป็นการส่ือสารรูปแบบหนึ่ง ได้แก่ การอภิปราย 

ผู้ส่งสารอาจมีจำนวนมากกว่า 1 คน และผู้ส่งสารอาจมิได้ส่งสารในฐานะท่ีเป็นตัวของตัวเอง แต่อาจจะส่งสาร

ในฐานะท่ีเป็นตัวแทนของหน่วยงาน หรือองค์การใดองค์การหนึ่ง ส่วนในกระบวนการส่ือสารมวลชน ผู้ส่งสารก็

คือตัวแทนขององค์การเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน ซึ่งนอกจากจะส่งสารในฐานะเป็นตัวของตัวเองแล้ว ก็ยัง

ต้องมีความรับผิดชอบในฐานะท่ีเป็นตัวแทนของสถาบันการส่ือสารมวลชนนั้น ๆ ด้วย  

2.2.2.2 ผู้รับสาร (Receiver) 

  ผู้รับสาร คือ เป็นองค์ประกอบสำคัญและเป็นองค์ประกอบสุดท้ายใน

กระบวนการส่ือสาร ท้ังนี้เพราะการส่ือสารใด ๆ ก็ตามจะไม่ประสบผลสำเร็จได้เลย หรืออาจประสบผลสำเร็จ

ไม่เต็มที่ ถ้าผู้รับสารไม่เข้าใจหน้าที่และบทบาทของตนเองท่ีมีต่อการสื่อสารในกระบวนการสื่อสารนั้น  ผู้รับ

สารมีบทบาทขั้นพื้นฐาน 2 ประการคือ 1) การรู้ความหมายตามเรื่องราวที่ผู้ส่งสารส่งผ่านส่ืออย่างใดอย่างหนึ่ง

มาถึงตน 2) การแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อผู้ส่งสาร ดังนั้น ในกระบวนการส่ือสารใด ๆ ก็ตาม การส่ือสารจะ

เกิดประสิทธิผลได้ก็ต่อเมื่อผู้รับสารได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ท่ีมีทักษะในการส่ือสาร ได้แก่ การเป็นผู้ฟัง ผู้อ่าน 

ตลอดจนการเป็นผู้มีความพยายามในการรับสาร และสามารถแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อผู้ส่งสาร ท้ังนี้เพื่อให้

การสื่อสารบรรลุเป้าหมายนั่นเอง การพิจารณาองค์ประกอบทางด้านผู้ส่งสารและผู้รับสารนั้นความเป็นจริง

แล้วทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร ก็คือ บุคคลอย่างน้อย 2 คน ท่ีมีบทบาทร่วมกันอยู่ในกระบวนการส่ือสาร ถ้าไม่มี

ผู้ส่งสารและผู้รับสารแล้วการส่ือสารก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ หรือถ้ามีแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเพียงฝ่ายเดียวการส่ือสารก็จะ

ไม่เกิดขึ้น ในกระบวนการส่ือสารระหว่างบุคคลนั้น เราไม่อาจช้ีลงไปได้ว่าใครเป็นผู้ส่งสารและใครเป็นผู้รับสาร 

เพราะความเป็นจริงแล้วบุคคลที่ทำการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสื่อสารแบบเผชิญหน้า (Face to 

Face) ระหว่างบุคคล 2 คน ทั้งสองต่างมีบทบาทเป็นทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารเกือบจะในเวลาเดียวกัน ซึ่งเรา

อาจเรียกได้ว่าทั้ง 2 คน แสดงบทบาทในฐานะที่เป็นคู่ของการสื่อสาร ที่ต่างก็ทำหน้าที่เข้ารหัสตีความ และ

ถอดรหัส โดยสลับเปล่ียนหมุนเวียนไปจนกว่าการส่ือสารจะบรรลุเป้าหมาย 
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2.2.2.3 ช่องทาง (Channel) 

  ช่องทาง คือ ช่องทางหรือสื่อที่ทำหน้าที่นำสารไปยังผู้รับสาร โดยทั่วไป

แล้วสารท่ีถูกผู้ส่งสารถ่ายทอดไปยังผู้รับสาร จะเข้าไปสู่ระบบการรับรู้ของมนุษย์ โดยผ่านประสาทสัมผัสทางใด

ทางหนึ่งหรือหลายทาง ได้แก่ ทางการมองเห็นโดยประสาทตา ทางการได้ยินโดยประสาทหู  ทางการได้กล่ิน

โดยประสาทจมูก ทางการสัมผัสโดยประสาทกาย และทางการลิ้มรสโดยประสาทลิ้น ถ้าพิจารณาในแง่นี้แล้ว

การส่ือสารระหว่างบุคคล 2 คนท่ีอยู่ต่อหน้ากัน สารก็จะผ่านทางช่องทางเหล่านี้ไปสู่การรับรู้ของผู้กระทำการ

ส่ือสารท้ัง 2 ฝ่าย แต่ในการส่ือสารสำหรับผู้ท่ีอยู่ห่างไกลกันมนุษย์ไม่สามารถจะอาศัยการติดต่อท่ีมนุษย์มีอยู่ได้ 

มนุษย์จึงได้สร้างส่ือขึ้นมาเป็นเครื่องช่วยให้การติดต่อระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารมีความเป็นไปได้ หากมองใน

แง่นี้จะเห็นได้ว่า แม้คำว่า “ช่องทาง” และคำว่า “ส่ือ” จะมีความหมายใกล้เคียงกันและอาจใช้แทนกันได้แต่

แท้จริงแล้วท้ัง 2 คำ มีความหมายแตกต่างกัน คำว่า “ช่องทาง”หมายถึง ทางซึ่งทำให้ผู้ส่งสารและผู้รับสาร

ติดต่อกันได้ ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ส่วน “สื่อ” นั้น หมายถึง สื่อที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ได้แก่ อากาศ แสง 

เสียง ตลอดจนอุปกรณ์หรือเครื่องมือท่ีมนุษย์คิดขึ้น เพื่อใช้ติดต่อส่ือสารไปถึงกันและกัน การจัดแบ่งประเภท

ของสื่อที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสารนั้น อาจแบ่งได้หลายแบบไม่มีข้อกำหนดที่แน่นอนตายตัว เช่น แบ่งโดยใช้

ลักษณะของส่ือเป็นเกณฑ์ หรือแบ่งโดยใช้จำนวนและลักษณะของการเข้าถึงผู้รับสารเป็นเกณฑ์ก็ได้ 

  การแบ่งประเภทของสื่อโดยใช้ลักษณะของสื่อที่ใช้เป็นเกณฑ์ แบ่งเป็น 5 

ประเภท ดังนี้ 

1) สื ่อธรรมชาติ ได้แก่ บรรยากาศที ่อยู ่รอบตัวมนุษย์อันมีอยู่ตาม

ธรรมชาติทำหน้าท่ีเป็นทางติดต่อของการส่ือสารระหว่างบุคคลแบบเผชิญหน้า 

2) ส่ือมนุษย์ ได้แก่ บุคคลท่ีทำหน้าท่ีเป็นส่ือนำสารไปสู่ผู้รับ เช่น คนนำ

สาร นักเล่านิทาน โฆษก พ่อส่ือ แม่ส่ือ ตัวแทนการเจรจาปัญหาต่าง ๆ เป็นต้น 

3) สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ สื่อทุกชนิดที่อาศัยเทคนิคการพิมพ์ เช่น หนังสือ 

หนังสือพิมพ์ ใบปลิว แผ่นพับ วารสาร นิตยสาร ใบประกาศหรือแจ้งความ โปสเตอร์ ภาพ เป็นต้น 

4) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ สื่อที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ระบบเครื่องกลไฟฟ้า

เป็นหลัก เช่น วิทยุ โทรทัศน์ โทรพิมพ์ เทปเสียง วีดีโอเทป เครื่องฉายภาพ เครื่องฉายภาพยนตร์คอมพิวเตอร์ 

เป็นต้น 

  การแบ่งประเภทของส่ือโดยใช้จำนวนและลักษณะของการเข้าถึงผู้รับสาร

เป็นเกณฑ์ แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
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1) ส่ือระหว่างบุคคล เป็นส่ือท่ีมนุษย์ใช้สำหรับการติดต่อส่ือสารระหว่าง

บุคคลท่ีอยู่ห่างไกลกัน จนไม่อาจจะติดต่อกันโดยไม่ผ่านส่ือหรือไม่มีส่ือได้ เป็นส่ือท่ีใช้เฉพาะบุคคล มีลักษณะ

เป็นส่วนตัวไม่เกี ่ยวกับผู้อื ่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในขณะนั้น ๆ  เช่น จดหมาย โทรเลข โทรศัพท์ 

ภาพถ่ายในครอบครัว บันทึกช่วยจำ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ทำหน้าที่ช่วยให้การส่งสารระหว่างผู้ส่งถึงผู้รับที่อยู่

ห่างไกลกันมีความเป็นไปได้ นอกจากนั้น ก็ยังมีเครื่องมืออุปกรณ์บางชนิดที่จัดว่าเป็นสื่อที่ใช้ในการสื่อสาร

ระหว่างบุคคล เช่น การประชุมกลุ่มย่อย การเรียน การสอนซึ่งจำเป็นจะต้องใช้ส่ือต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

เช่น กระดานดำ หนังสือ เอกสาร เป็นต้น 

2) สื่อมวลชน มนุษย์คิดสื่อมวลชนขึ้น เพื่อที่จะติดต่อกับผู้รับสาร เป็น

จำนวนมากในเวลาเดียวกันได้ โดยทั่วไปแล้วสื่อมวลชน ได้แก่หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ  โทรทัศน์ 

ภาพยนตร์ ส่ือมวลชนนี้มีประโยชน์ในแง่ของการเผยแพร่ข่าวสารไปยังมวลชนได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว 

3) สื่อเฉพาะกิจ คือ สื ่อซึ ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้สำหรับการสื่อสารท่ี

สนับสนุน กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ จำนวนและกลุ่มผู้รับสารมีลักษณะที่แน่นอน เมื่อเทียบกับ

สื่อมวลชนแล้วสื ่อเฉพาะกิจ จะแคบกว่าในแง่ของการเข้าถึงผู ้รับสาร เช่น การจัดทำนิตยสารเพื่อการ

ประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน การทำวีดีโอเทปแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เป็นต้น 

4) ส่ือประสม ได้แก่ การนำส่ือประเภทต่าง ๆ ท้ัง 3 ประเภท ข้างต้น ไป

ใช้ในการส่ือสารอันจะทำให้การส่ือสารในครั้งนั้น ๆ มีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น ในกรณีของส่ือนี้หากมีการใช้โดย

รู้จักข้อดีและข้อเสียของส่ือแต่ละชนิด เข้าใจ ถึงอิทธิพลของส่ือท่ีมีต่อพฤติกรรมการรับสาร มีการเลือกใช้ส่ือให้

เหมาะแก่วัตถุประสงค์ในการส่ือสารแล้ว ประสิทธิผลของการส่ือสารครั้งนั้น ๆ ก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วย 

2.2.2.4 สาร (Massage) 

  สารหรือข้อมูลข่าวสาร คือ เรื่องราวอันมีความหมายและแสดงออกมาโดย

อาศัยภาษาหรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่สามารถทำให้เกิดการรับรู้ร่วมกันได้ สารจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ส่งสารเกิด

ความคิดขึ้น และต้องการจะส่งหรือถ่ายทอดความคิดนั้นไปสู่การรับรู้ของผู้อื่น (ผู้รับสาร) การส่งสารนั้นกระทำ

โดยการท่ีผู้ส่งสารแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างเพื่อแทนความคิดท่ีเกิดขึ้น พฤติกรรมท่ีว่า

นี้ เช่น การพูด การเขียน การวาด การแสดงอาการหรือกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ และพฤติกรรมในการ

แสดงออกซึ่งความคิดนี้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม ย่อมขึ้นอยู่กับทักษะของผู้กระทำท้ังส้ิน ความสำคัญของ

สารที่ถูกส่งมาจากผู้ส่งสารคือการทำหน้าที่เร้าให้ผู้รับสารเกิดการรับรู้ความหมายและมีปฏิกิริยาตอบสนอง 

การท่ีผู้รับสารจะรับสารท่ีถูกส่งมาในรูปของสัญลักษณ์ได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่าผู้รับสารมีทักษะในการรับสาร

มากหรือน้อย ซึ่งทักษะในการรับสาร ได้แก่ ความสามารถในการคิด พิจารณา ความเข้าใจทั้งภาษาพูดและ
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ภาษาเขียน หากผู้รับสารแสดงพฤติกรรมการรับสารตรงกับพฤติกรรมของผู้ส่งสาร เช่น ฟังอ่าน ดู สังเกต 

แสดงว่าผู้รับสารมีทักษะในการรับสาร 

2.2.2.5 ส่ิงรบกวน (Noise) 

  สิ่งรบกวน คือ สิ่งที่เข้ามารบกวนหรือทำให้สารบิดเบือนไปจากความเป็น

จริง ส่ิงรบกวนนี้เกิดขึ้นได้ท้ังต้นทางหรือปลายทาง โดยช่องว่างระหว่างการติดต่อส่ือสารอาจมีส่ิงรบกวนเข้ามา

แทรก เช่น เสียงดังขณะสนทนา หรือเสียงแทรกขณะโทรศัพท์ บางครั้งผู้ส่งหรือผู้รับใช้คำศัพท์หรือแปล

ความหมายผิดไป รูปแบบของภาษาท่ีทำให้เกิดความสับสน ความแตกต่างกันทางแนวความคิด เป็นต้น 

2.2.2.6 ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) 

  ข้อมูลป้อนกลับ อาจเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ ขึ้นอยู่กับระบบการส่ือสาร

แต่ละประเภท ซึ่งข้อมูลหรือปฏิกิริยาย้อนกลับท่ีผู้รับแสดงออก เพื่อให้ผู้ส่งสารทราบถึงผลของการส่ือสารท่ีผู้

ส่งสารส่งไปยังผู้รับสาร ปฏิกิริยานี้อาจเกิดขึ้นทันทีหรือหลังจากได้รับทราบข้อมูลข่าวสารแล้วก็ได้ ขึน้อยู่กับว่า

เป็นการติดต่อสื่อสารในรูปแบบใด ข้อมูลป้อนกลับนี้มีความสำคัญสำหรับผู้ส่ง เพราะทำให้ทราบว่าข้อมูลท่ี

ส่งไปตรงกับที่เราต้องการหรือไม่ และมีผลอย่างไร อย่างไรก็ตามการสื่อสารเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นสองทาง 

ดังนั้น ผู้ส่งสารมีความรู้ความสามารถ ขณะเดียวกันผู้รับสารก็ควรมีความรู้ ความสามารถเช่นกัน กล่าวคือ ผู้ส่ง

สารต้องมีความรู้ ความสามารถ ในการพูดหรือการเขียน ขณะเดียวกันก็ต้องมีความสามารถในการฟัง การ

สังเกต การอ่าน และการมอง มิเช่นนั้นแล้วจะไม่สามารถทราบได้เลยว่า ผู้รับสารเข้าใจในสิ่งที่ผู้ส่งสารส่งไป

หรือไม่ 

2.2.3 รูปแบบของการสื่อสาร 

  การส่ือสารสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

2.2.3.1 การยึดองค์การเป็นหลัก 

 การแบ่งประเภทการส่ือสารโดยการยึดองค์การเป็นหลัก สามารถแบ่งเป็น 

2 ลักษณะ คือ 

1) การส่ือสารภายใน (Internal Communication) เป็นการสื ่อสาร

ภายในองค์การหรือสถาบัน ซึ่งเป็นการส่ือสารระหว่างบุคคลภายในองค์การ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจซึ่งกัน

และกัน ทำให้การดำเนินงานภายในองค์การเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ การส่ือสารภายในเป็นปัจจัยท่ี

มีความสำคัญต่อความสำเร็จหรือล้มเหลว เพราะหากสมาชิกภายในองค์การมีความเข้าใจท่ีตรงกัน มีทัศนคติท่ี

ดีต่อองค์การแล้ว การดำเนินกิจการต่าง ๆ ขององค์การย่อมได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกภายใน ดังนั้น

องค์การหรือสถาบันจึงต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารภายใน โดยให้ข้อมูลข่าวสารแก่พนักงานของตนเอง 
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ทำความเข้าใจ สร้างทัศนคติที ่ดี รับฟังความคิดเห็นของพนักงาน ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการ

ติดต่อส่ือสารภายในองค์การ เช่น โทรศัพท์ เสียงตามสาย การจัดทำป้ายประกาศ โทรทัศน์วงจรปิด เป็นต้น 

2) การสื่อสารภายนอก (External Communication) เป็นการสื่อสาร

และสร้างความเข้าใจร่วมกัน ระหว่างองค์การกับบุคคลหรือองค์การภายนอก ได้แก ่ประชาชนท่ัวไปกลุ่มลูกค้า 

คู่แข่งขัน ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้กลุ่มประชาชนภายนอกองค์การเหล่านี้รู ้และเข้าใจพร้อมทั้งให้การ

สนับสนุนการดำเนินกิจการขององค์การ เนื่องจากการสื่อสารภายนอกเป็นการสื่อสารกับกลุ่มประชาชน

ภายนอกซึ่งมีจำนวนมาก ดังนั้น การส่ือสารภายนอกจึงมักนิยมใช้ ส่ือมวลชน (Mass Communication) เป็น

ช่องทางในการส่ือสารภายนอก เช่น วิทย ุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก เป็นต้น 

2.2.3.2 ลักษณะของการปฏิบัติงาน 

 การแบ่งประเภทการสื่อสารตามลักษณะของการปฏิบัติงาน สามารถ

แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 

1) การติดต่อสื ่อสารแบบเป็นทางการ (Formal Communication) 

หมายถึง การติดต่อส่ือสารท่ีเป็นระเบียบแบบแผน มีข้อจำกัดวางไว้โดยชัดเจน 

2) การติดต่อส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ (Informal Communication)

หมายถึง การติดต่อส่ือสารท่ีไม่ได้ดำเนินไปตามระเบียบแบบแผนท่ีกำหนดไว้ 

2.2.3.3 วิธีการส่ือสาร 

 การประเภทการสื ่อสารตามวิธ ีการสื ่อสาร สามารถแบ่งออกเป็น 5 

ประเภท คือ 

1) การสื่อสารด้วยคำพูด (Verbal Communication) เป็นวิธีการที่ใช้

กันมากที่สุดในการนำข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง การสื่อสารด้วยคำพูดในที่นี้นอกจากการพูด

ยังรวมถึงการเขียนด้วย การสื่อสารด้วยคำพูดมีข้อดีกล่าวคือ สามารถถ่ายทอดข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ผู้รับ

สารสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับได้รวดเร็ว ถ้าเกิดความไม่เข้าใจสามารถทบทวนได้ และเป็นการสื่อสารที ่มี

ประสิทธิภาพ 

2) การส่ือสารโดยไม่ใช้คำพูด (Non-verbal Communication) หมายถึง 

ภาษาเงียบ (Silent Language) หรือบางคนอาจเรียกว่า ภาษากาย หรือภาษาท่าทาง ความสัมพันธ์ของการ

เคลื ่อนไหวร่างกายเพื ่อบอกข่าวสารนี ้เร ียกว่า ศาสตร์ว ่าด้วยการเคลื ่อนไหวร่างกาย (Kinesics) การ

ติดต่อส่ือสารด้วยร่างกายนี้ บุคคลแสดงออกมาโดยต้ังใจหรือไม่ต้ังใจก็ได้ หรืออาจจะด้วยความรู้สติหรือไม่รู้สติ

ก็ได้ เช่น เมื่อบุคคลแสดงกิริยานั่ง ยืน เดิน อาจเป็นการแสดงถึงความรู้สึกว่าเหนื่อย หรือตึงเครียด แต่การท่ี
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บุคคลแสดงอากัปกิริยาอย่างต้ังใจและรู้สติ นับเป็นการส่งข่าวสารท่ีได้ผลทีเดียว เช่น การขยิบตา การยิ้ม การ

พยักหน้า การยักไหล่ การกวักมือ เป็นต้น 

3) การส่ือสารโดยใช้สัญลักษณ์ (Symbolic Communication) หมายถึง 

การใช้สัญลักษณ์แสดงออกมาในรูปคำพูด เครื่องหมาย รูปร่างและเสียง ซึ่งใช้แทนความหมายอย่างใดอย่าง

หนึ่ง แต่ละองค์การจะสร้างระบบสัญลักษณ์ ซึ่งใช้บอกข่าวสารแก่สมาชิกในองค์การได้ เช่น ในโรงเรียนเสียง

กระดิ่งจะเป็นสัญญาณบอกเวลาเข้าหรือเลิกชั้นเรียน หรือสัญลักษณ์ที่เป็นสากล ได้แก่ สีแดงในเครื่องหมาย

จราจร หมายถึง การระวังอันตราย ซึ่งคนโดยท่ัวไปในสังคมนั้นก็จะเข้าใจได้ เป็นต้น ข้อดีของการส่ือสารแบบนี้

คือ สามารถสื่อความหมายได้ดี ไม่เสียเวลา ส่วนข้อจำกัดของการสื่อสารแบบนี้ คือ อาจแปลความหมายผิด 

เนื่องจากบุคคลอาจไม่ทราบหรือไม่เข้าใจในเครื่องหมายดังกล่าวเหมือนกันทุกคน ซึ่งอาจนำไปสู่อันตรายได้ จึง 

ต้องอาศัยความชำนาญท้ังผู้ส่งสารและผู้รับสาร 

4) การสื่อสารด้วยรูปภาพ (Picture Communication) เป็นวิธีท่ีช่วย

อธิบายคำหรือภาษาที่ใช้ในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี ในการปฏิบัติงานเราจะสังเกตเห็นการปรับใช้รูปภาพใน

รูปแบบของตาราง แผนภูมิ แผนท่ี การฉายภาพนิ่ง ภาพยนตร์ การใช้ตัวแบบสามมิติ อินโฟกราฟฟิก เป็นต้น 

ท้ังนี้ เพราะรูปภาพหนึ่งอาจใช้แทนคำนับเป็นพันเป็นหมื่นคำ นอกจากนั้น ยังทำให้ผู้รับสามารถรับข่าวสารได้

อย่างรวดเร็วและแม่นยำ 

5) การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Communication) 

เป็นวิธีการท่ีสามารถส่ือสารได้รวดเร็ว ค่าใช้จ่ายน้อย มีความคงทนถาวร สามารถใช้อ้างอิงและตรวจสอบได้ 

2.2.4 ทิศทางการสื่อสาร 

 โดยท่ัวไปทิศทางการส่ือสารระหว่างบุคคล มี 2 แบบ ดังนี้ 

 แบบท่ี 1 การส่ือสารทางเดียว (One - way Communication) เป็นการส่งข่าวสาร

หรือการสื่อความหมายไปยังผู้รับสารแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยที่ผู ้รับสารไม่สามารถมีการตอบสนองในทันที

(Immediate response) ให้ผู้ส่งสารทราบ แต่อาจจะมีปฏิกิริยาสนองกลับ (feedback) ไปยังผู้ส่งภายหลังได้

การส่ือสารในรูปแบบนี้จึงเป็นการท่ีผู้รับสารไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้ทันที  

 แบบท่ี 2 การส่ือสารสองทาง (Two-Way Communication) เป็นการส่ือสารท่ีผู้รับ

สารมีโอกาสตอบสนองกลับมายังผู้ส่งสารได้ในทันที โดยท่ีผู้ส่งสารและผู้รับสารอาจจะอยู่ต่อหน้ากัน หรืออาจ

อยู่คนละสถานท่ีก็ได้ แต่ท้ังสองฝ่ายจะสามารถมีการเจรจาหรือการโต้ตอบกันไปมา โดยท่ีต่างฝ่ายต่างผลัดกัน

ทำหน้าท่ีเป็นท้ังผู้ส่งสารและผู้รับสารในเวลาเดียวกัน เช่น การพูดโทรศัพท์ การประชุม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 

ด้วยศักยภาพของเทคโนโลยีในปัจจุบัน การสื่อสารสองทางสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่จำเป็นต้องเกิดระหว่าง
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บุคคลเท่านั้น แต่อาจเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ได้ และการตอบสนองก็ไม่

จำเป็นต้องกระทำในทันที เช่น การท่ีเราไปเขียนคำถามไว้บนเว็บบอร์ดหรือกระดานข่าว อาจต้องรอเวลาท่ีจะ

มีคนมาตอบหรือให้ความเห็น ซึ่งก็จัดว่าเป็นการส่ือสารสองทางเช่นกัน 

2.2.5 กระบวนการในการสื่อสาร (The Communication Process) 

 หากพิจารณากระบวนการสื่อสารอาจกล่าวได้ว่ามีทิศทางในการสื่อสาร 4 ลักษณะ 

คือ จากบนลงล่าง (Downward Communication) จากล่างขึ้นบน (Upward Communication) การส่ือสาร

ในแนวนอน (Horizontal Communication) และการสื่อสารแบบต่างหน่วยงาน และต่างระดับ (Diagonal 

Communication) 

1) การสื่อสารจากบนลงล่าง (Downward Communication) เป็นการสื่อสารซึ่ง

ส่งผ่านจากลำดับช้ันบังคับบัญชาในระดับสูงลงไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาในระดับต่ำกว่าภายในองค์การ ซึ่งรวมถึง

นโยบายในการบริหารจัดการ การส่ังงาน และบันทึกข้อความท่ีเป็นทางการ 

2) การสื่อสารจากล่างขึ้นบน (Upward Communication) เป็นการสื่อสารซึ่ง

ส่งผ่านจากผู้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในระดับบังคับบัญชาท่ีต่ำกว่าขึ้นสู่ระดับท่ีสูงกว่า การส่ือสารในลักษณะนี้จะรวมถึง

กล่องรับความคิดเห็น การประชุมกลุ่ม และกระบวนการในการร้องเรียน จากการศึกษาวิจัยกลุ่มหนึ่ง พบว่า

หากมีการส่ือสารในทิศทางนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารจัดการจะสามารถปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของตน

ได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การท่ีจะให้ผู้ปฏิบัติในระดับล่างส่ือสารต่อระดับสูงอย่างจริงใจ เปิดเผย ตรงไปตรงมา

นั้นไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ง่ายนัก อีกทั้งยังมีการศึกษาอีกกลุ่มหนึ่งท่ีชี้ให้เห็นว่าการสื่อสารในทิศทางนี้ ด้อย

ประสิทธิภาพที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสาระที่ปรากฏในสารนั้นเป็นไปในทางลบ อย่างไรก็ตามการสื่อสาร

จากล่างขึ้นบนนั้น มักจะมีความจำเป็นต่อการตัดสินใจท่ีดี 

3) การสื่อสารในแนวนอน (Horizontal Communication) เป็นการสื่อสารข้าม

หน่วยงานภายในองค์การ ซึ่งมีความจำเป็นยิ่งต่อการประสานงาน และการหลอมรวมหน้าที่สายงานภายใน

องค์การท่ีต่างกันเข้าด้วยกัน เช่น การติดต่อข้ามสายงานระหว่างฝ่ายตลาดกับฝ่ายบัญชี ฝ่ายผลิต และฝ่ายขาย 

เป็นต้น 

4) การสื ่อสารแบบต่างหน่วยงานและต่างระดับภายในองค์การ (Diagonal 

Communication) แม้ว่าจะเป็นวิธีการสื่อสารที่อาจจะมีการใช้น้อยที่สุดในการสื่อสารทั้ง 4 แบบนี้ แต่ก็มี

ความจำเป็นในสถานการณ์ที่สมาชิกในองค์การไม่สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางอื่น ๆ ได้ 

เป็นลักษณะการส่ือสารท่ีส่งตัดข้ามไปยังหน่วยงานท่ีต่างกัน และในระดับท่ีต่างกัน 
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2.3 นโยบายสถาบนั 

 ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ เสนอนโยบายการขับเคล่ือนสถาบันในระหว่างปี พ.ศ. 

2561  –  2564  ภายใต ้ กรอบแนวค ิด  “ Transforming NIDA through Excellence, Inclusion, and 

Connectivity” โดยมุ่งหวังให้นิด้าสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปล่ียนแปลงเพื่อนำไปสู่การเติบโตของนิด้า

ที ่ม ั ่นคงและยั ่งย ืน (NIDA Sustainable Growth) ทั ้งในด้านความยั ่งยืนขององค์กร (Organizational 

Sustainability) ความยั่งยืนด้านการเงิน (Financial Sustainability) และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและ

สังคม (Environmental and Social Sustainability) โดยผ่านเป้าสัมฤทธิ์หลักหรือนโยบายสำคัญ 3 ประการ 

คือ 1) ความเป็นเลิศ (Excellence) 2) การมีส่วนร่วม (Inclusion) และ 3) ความเชื่อมโยง (Connectivity) 

และมีกลไกสนับสนุนท่ีสำคัญในการส่งเสริมการบรรลุเป้าสัมฤทธิ์ดังกล่าว คือ การปรับระบบผลตอบแทนและ

แรงจูงใจ (Incentive Alignment) ของบุคลากรนิด้า เพื่อให้บุคลากรทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันขับเคล่ือนนิด้าไป

ในทิศทางตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายท่ีต้ังไว้ โดยมีรายละเอียดนโยบาย ดังนี้ 

2.3.1 ความเป็นเลิศ (Excellence)  

2.3.1.1 ความเป็นเลิศด้านวิชาการ (Academic Excellence) 

 Exceptional Learning Experience: สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา

ได้ประสบการณ์การเรียนรู้จากแนวทางใหม่ ๆ และเทคนิคใหม่ ๆ เช่น การเรียนรู้ผ่านการทดลองทำงานจริง 

(Experiential Learning) หรือการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา (Case-Based Learning) 

 Quality rather than Quantity: สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมงานวิจัยที่ตีพิมพ์

ในวารสารวิชาการท่ีมีผลกระทบและการอ้างอิงสูง (High Impact and Citation) แทนการเน้นแต่จำนวนตีพิมพ์ 

 Research with Impact: นิด้ามีชื ่อเสียงในงานวิจัยเชิงนโยบาย ต้อง

พยายามสร้างกลไกสนับสนุนให้นิด้าสามารถผลิตงานวิจัยเชิงนโยบายที่มีผลกระทบสูง และสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Thailand 4.0 หรือไทย

นิยม รวมถึงสอดคล้องกับบริบทและแนวโน้มงานวิจัยในต่างประเทศ อาทิ งานวิจัยด้านการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 Flagship Products: สร้างกลไกส่งเสริมให้แต่ละคณะพัฒนาหลักสูตรท่ี

ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อเป็นหลักสูตรที่เป็นเรือธง 

(Flagship Product) ของนิด้า ตัวอย่างหลักสูตรที่ประสบความสำเร็จ อาทิ หลักสูตร Master of Science 

Program in Business Analytics and Data Science ของคณะสถิต ิประยุกต์ หรือ Flexible MBA และ 

Master of Science in Financial Investment and Risk Management ของคณะบริหารธุรกิจ เป็นต้น 

นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้มีงานฝึกอบรม และงานบริการวิชาการท่ีเป็นเรือธงของนิด้าเพิ่มเติม 
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2.3.1.2 ความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติงาน (Operational Excellence) 

 Enterprise Architecture for Autonomous University: ก า ร พ ัฒนา

ระบบการบริหารงานและโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสมกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ โดยต้องเป็นโครงสร้าง

ที่มีความคล่องตัว (Flexibility) พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง (Resilience) มีความโปร่งใส (Transparency) 

และมีการกำกับดูแลตามหลักธรรมาภิบาล (Corporate Governance) 

 Increase Work Efficiency and Satisfaction through Digital 

Technologies: ปรับโครงสร้างการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ลดค่าใช้จ่าย ลดความซ้ำซ้อน

ในการทำงาน ลดเวลาการทำงาน ลดขั้นตอนการทำงาน และเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยใช้ Digital 

Technology และ Internet of Things 

 Cultivate Behavior and Culture for High-performing Teams: บ่ ม

เพาะค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาเป็นทีมทำงานที่มีศักยภาพสูง และ

ส่งเสริมให้บุคลากรท่ีมีศักยภาพได้มีโอกาสทำงานท่ีท้าทายและใช้ความสามารถได้เต็มศักยภาพ 

 Develop NIDA Intelligence: พัฒนาระบบงานให้เป็น Digital เพื่อเปล่ียน

การทำงานของนิด้าให้เป็น E-Management และมีการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ที่นิด้ามีอยู่ให้หลอมรวมเป็น

ระบบ Digital Asset Management (DAM) และมีการบริหารจัดการ Big Data ที ่มีประสิทธิภาพ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจด้านการบริหาร ด้านงบประมาณ และด้านการกำหนดกลยุทธ์ได้

อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย 

2.3.2 การมีส่วนร่วม (Inclusion) 

2.3.2.1 Incorporate Voice of All Stakeholders:  

 รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) เพื่อใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจและกำหนดทิศทางพัฒนานิด้าร่วมกัน อาทิ 

- รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการในการออกแบบการคิด

ภาระงานเพื่อความเป็นเลิศด้านวิชาการ (Academic Excellence) และความสมดุลระหว่างงานวิจัยเชิง

วิชาการและงานวิจัยเชิงนโยบาย 

- รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนเกี่ยวกับการออกแบบ

ระบบความก้าวหน้าในอาชีพการงาน (Career Path) รวมถึงระบบแรงจูงใจอื่น ๆ เพื่อความเป็นเลิศด้านการ

ปฏิบัติงาน (Operational Excellence) 
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- รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตใน

รั้วนิด้า ท้ังการเรียนรู้ในห้องเรียนและกิจกรรมนอกห้องเรียน เช่น รูปแบบการเรียนการสอน การให้บริการของ

หน่วยงานภายในสถาบัน กิจกรรมนันทนาการ และส่ิงอำนวยความสะดวก 

- รับฟังความคิดเห็นของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต เพื่อพัฒนาหลักสูตรและ

ประสบการณ์การเรียนรู ้ (Learning Experience) ที ่เอื ้อต่อการพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู ้และทักษะท่ี

ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต 

- รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรนิด้า เพื่อร่วมกันออกแบบ ปรับเปลี่ยน 

และปรับปรุงระบบการบริหารด้านต่าง ๆ รวมถึงโครงสร้างองค์กรของนิด้า ให้เอื้อต่อการเป็นมหาวิทยาลัยใน

กำกับ 

2.3.2.2 Respect Diversity:  

 สร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมร่วมให้บุคลากรนิด้าเคารพและยอมรับ

ความแตกต่างของปัจเจกบุคคล ไม่ว่าจะเป็นเพศ เชื ้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ความ เชื่อ ทัศนคติ และ

สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อท่ีจะได้ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและมีความสุข  

2.3.3 ความเชื่อมโยง (Connectivity) 

2.3.3.1 Create Bridge Builders:  

 สร้างกลไกส่งเสริมให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับนิด้า อาทิ คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 

และศิษย์เก่า มีบทบาทเป็นผู้ประสานเช่ือมโยงสร้างความร่วมมือภายในนิด้า และความร่วมมือกับภาคีภายนอก

ทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การ

บริการวิชาการ และการฝึกอบรม 

2.3.3.2 Interdepartmental Collaborations:  

 สร้างกลไกส่งเสริมความความร่วมมือและลดอุปสรรคในการทำงานร่วมกัน

ระหว่างคณะเพื่อพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ ท่ีเป็นเรือธงของนิด้า 

2.3.3.3 Multidisciplinary Research:  

 สร้างกลไกส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาจารย์จากต่างคณะ และระหว่าง

อาจารย์อาวุโสและอาจารย์รุ่นใหม่ เพื่อให้ได้มีโอกาสทำงานวิจัยและงานบริการวิชาการร่วมกันเพื่อผลิตงานท่ีมี

ผลกระทบสูง 
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2.3.3.4 Quadruple Helix:  

 สร้างกลไกประสานเช่ือมโยงนิด้ากับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา 

และภาคประชาสังคม 

2.3.4 การปรับระบบผลตอบแทนและแรงจูงใจ (Incentive Alignment) 

2.3.4.1 Workload Evaluation:  

 ปรับปรุงการนับภาระงานและการนับการมีส่วนร่วมงานวิจัยของบุคลากร

สายวิชาการ เพื่อให้มีความยืดหยุ่นและส่งเสริมงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีผลกระทบและการ

อ้างอิงสูงแทนการเน้นแต่จำนวนตีพิมพ์ และ/หรือ ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์นิด้าสามารถผลิตงานวิจัยเชิง

นโยบายที่มีผลกระทบสูง นอกจากนี้ระบบการนับภาระงานต้องถูกออกแบบให้คำนึงถึงความสมดุลระหว่าง

งานวิจัยเชิงวิชาการและงานวิจัยเชิงนโยบาย รวมถึงส่งเสริมและจูงใจให้อาจารย์จากต่างคณะ รวมท้ังอาจารย์

อาวุโสและอาจารย์รุ่นใหม่ มาทำงานร่วมกัน 

2.3.4.2 Career Path and Supporting Mechanism: 

 สร้างระบบความก้าวหน้าด้านอาชีพการงาน (Career Path) ที่ชัดเจนของ

บุคลากรสายสนับสนุน รวมถึงระบบสวัสดิการต่าง ๆ ให้เหมาะสม โดยเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอื่น 

ตลอดจนสร้างแรงจูงใจในรูปแบบอื่น ๆ อาทิ ด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน และด้านการเป็นท่ียกย่องรับรู้

โดยผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน นอกจากนี้ควรมีการสนับสนุนด้านอื่น ๆ ที่จะทำให้บุคลากรสายสนับสนุน

สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น องค์ความรู้ใหม่ ๆ เทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่ทันสมัย ทุนวิจัย

สนับสนุน ทุน R2R หรือแม้แต่ช่องทางในการปรึกษาหารือเมื่อเกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงาน 

2.3.4.3 Quality of Life and Work-Life Balance: 

 ปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภูมิสถาปัตย์ที่เอื้ออำนวยต่อการทำงาน 

และกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (Quality of Life) และสร้างความสมดุลระหว่าง

ชีวิตการทำงานและชีวิตครอบครัว (Work-life balance) ของบุคลากรทุกคน 
  

2.4 แนวคิดเก่ียวกับภาพลักษณ์องค์การ 

 ภาพลักษณ์องค์การ (Corporate Image) คือภาพท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มี 

ต่อองค์การ และเป็นภาพสะท้อนอัตลักษณ์ขององค์การ (Corporate Identity) หรือสิ่งที่องค์การกระทำหรือ

สร้างขึ้นมาได้ การมีภาพลักษณ์องค์การที ่ดีจะทำให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดการรับรู ้และความเข้าใจใน

เจตนารมณ์ที่องค์การได้แสดงถึงตัวตนในการทำงาน และส่งผลต่อประสบการณ์ ความเชื่อ ความรู้สึก และ
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ความประทับใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การมีภาพลักษณ์ท่ีดีย่อมทำให้สาธารณชนเช่ือถือ ไว้วางใจ และศรัทธา 

ในภาคธุรกิจบริการมีงานวิจัยยืนยันว่าภาพลักษณ์องค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจของลูกค้า

อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นการสร้าง และการบริหารภาพลักษณ์องค์การจึงมีความสำคัญ โดยภาพลักษณ์ที่ถูก

ส่ือสารออกไปอย่างมีประสิทธิผลและมีความต่อเนื่องยาวนานจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การต่อไป 

ซึ่งในวงการธุรกิจนั้นรู้จักและคุ้นเคยเรื่องภาพลักษณ์องค์การ ซึ่งนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร งานใน

หน่วยงานให้เป็นที่เชื่อถือ ได้รับการยอมรับ และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก สำหรับวงการราชการได้มีผู้นำแนวคิด

ภาพลักษณ์องค์การมาช่วยในการบริหารงานเพื่อพัฒนาองค์การบ้างแล้ว การสร้างภาพลักษณ์เป็นสิ่งจำเป็น

อย่างยิ่งต่อสถาบันและองค์การต่าง ๆ ที่ไม่อาจละเลยได้ เนื่องจากภาพลักษณ์ที่ดีเป็นการสร้างคุณค่าหรือ

มูลค่าเพิ่มในใจประชาชน เพราะภาพลักษณ์เป็นภาพท่ีบุคคลแต่ละคนสร้างขึ้นมาในใจจากการรับรู้หรือสัมผัส 

และมีประสบการณ์กับองค์การนั้น ๆ โดยผ่านกระบวนการสื่อสารและพฤติกรรมองค์การ ซึ่งหากทำให้

กลุ่มเป้าหมายเกิดความประทับใจก็จะทำให้เกิดภาพลักษณ์ทางบวก ที่ส่งผลให้การดำเนินงานขององค์การ

ประสบความสำเร็จ มีช่ือเสียง ได้รับการยอมรับนับถือยิ่งขึ้น ประกอบกับการบริหาร การดำเนินงานท่ีดีและมี

ประสิทธิภาพ ยิ่งจะนำไปสู่ความน่าเช่ือถือและไว้ใจ 

 ภาพลักษณ์องค์การว่ามีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์การทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

องค์กรได้ร ับความสนใจจากสาธารณชนมากขึ ้น ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื ่อสารและ

ส่ือสารมวลชน ทำให้คนในสังคมรับทราบข่าวสาร เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นทั่วโลกได้อย่างกว้างขวาง ทุกคนต้องการ

รับรู้ และมีส่วนเกี่ยวข้องในการแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ ถ้าองค์การใดมีภาพลักษณ์

ที่ดีก็จะได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจ และการสนับสนุนร่วมมือให้องค์การนั้นประสบความสำเร็จในการ

ดำเนินการ แต่หากองค์การมีภาพลักษณ์ไม่ดีอาจได้รับการต่อต้าน และการดูหมิ่น เกลียดชัง ภาพลักษณ์

องค์การจึงเป็นรากฐานแห่งความมั่นคงขององค์การ ถ้ามีภาพลักษณ์ท่ีดีแม้มีวิกฤตการณ์เกิดขึ้นก็สามารถแก้ไข

ได้ง่าย 

2.4.1 การสร้างภาพลักษณ์องค์การ 

 ภาพลักษณ์องค์การนั้นต้องต้ังอยู่บนรากฐานของความเป็นจริง จึงจะเป็นภาพลักษณ์

ท่ียั่งยืน ติดอยู่ในใจของประชาชน หากเป็นภาพลักษณ์ท่ีได้รับการปรุงแต่งหรือสร้างขึ้นเพียงอย่างเดียวไม่ได้มา

จากรากฐานของความเป็นจริง ในไม่ช้าภาพลักษณ์ดังกล่าวจะถูกลดเลือนไป ดังนั้นกลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์

ที่เหมาะสมจึงขึ้นอยู่กับพฤติกรรมขององค์การที่ได้รับการยอมรับในสังคมซึ่งการศึกษาภาพลักษณ์เป็นวิธกีาร

หนึ่งท่ีสะท้อนถึงพฤติกรรมท่ีดีและไม่ดีขององค์การในช่วงเวลาท่ีผ่านมา ดังนั้นการศึกษาภาพลักษณ์องค์การจึง

เป็นพื้นฐานของจัดทำกลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ และสามารถนำผลการศึกษาไปใช้ในการประเมินจุดดี จุด



28 
 

ด้อยขององค์การ และหาแนวทางสร้างเสริมจุดดีให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็หาวิธีการท่ีจะลบ

จุดด้อยท่ีเป็นภาพลักษณ์เชิงลบขององค์การให้กลายเป็นจุดเล็ก ๆ ในสายตาของคนท่ัวไป 

 ภาพลักษณ์เป็นส่ิงท่ีสร้างขึ้นได้ตามแผนท่ีองค์การกำหนดไว้ ภาพลักษณ์ไม่ควรท่ีจะ

ปล่อยให้เกิดขี้นตามธรรมชาติ เพราะอาจเกิดการบิดเบือนจากความเป็นจริงและไม่เป็นไปตามที่ต้องการ 

ฉะนั้นองค์การจึงต้องสร้างภาพลักษณ์ขึ้น ประกอบด้วยการสร้าง การส่งเสริม การป้องกัน การรักษา และการ

แก้ไข ดังนี้ 

2.4.1.1 การสร้างภาพลักษณ์  

 การสร้างภาพลักษณ์ทำได้โดยวางแผนกำหนดขอบเขตของภาพลักษณ์ท่ี

จะสร้าง สำรวจภาพลักษณ์เดิมจากกลุ่มเป้าหมาย ค้นหาจุดเด่นขององค์การเพื่อกำหนดขอบเขต แบ่งแยก

กลุ่มเป้าหมายเพื่อกำหนดกิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์ตามความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย จากนั้นใช้

วิธีการประชาสัมพันธ์ในการสร้างภาพลักษณ์ผสมผสานกับวิธีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ (การโฆษณาองค์การ 

หรือ สถาบัน) เพื่อให้การสร้างภาพลักษณ์สำเร็จตามเป้าหมาย 

2.4.1.2 การส่งเสริม ป้องกัน และรักษาภาพลักษณ์ให้คงทนถาวร 

 เพราะภาพลักษณ์เปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลาตามสภาพของเหตุการณ์และ

สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในสังคมที่มีเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้า มีการสื่อสารที่กว้างขวาง ดังนั้น การ

ส่งเสริม ป้องกัน และรักษาภาพลักษณ์ สามารถดำเนินการได้ด้วยวิธีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก หรือการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อการป้องกัน เช่น การรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรภายในและประชาชนท่ัวไป การสำรวจ

ความคิดเห็นของสื่อมวลชน การตรวจความคิดเห็นด้วยวิธีการวิจัย แล้วนำข้อมูลจากผลการวิจัยมาประเมิน

วิเคราะห์ และวางแผนปรับปรุง แก้ไข และดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันและรักษาภาพลักษณ์ของ

องค์การ 

2.4.1.3 การแก้ไขภาพลักษณ์  

 การแก้ไขภาพลักษณ์เชิงลบกรณีวิกฤตการณ์ที ่อาจเกิดขึ้นจากความ

ผิดพลาด การนัดหยุดงาน ข่าวลือ อุบัติเหตุ หรือการบ่อนทำลาย ซึ่งต้องดำเนินการแก้ไขด้วยการบริหารและ

การประชาสัมพันธ์ยามวิกฤติ โดยต้องวางแผนป้องกันและเตรียมพร้อมเสมอ การแก้ไขปัญหาองค์การในกรณี

เกิดวิกฤตการณ์ควรดำเนินการโดยเร่งด่วน ด้วยการระดมทรัพยากรมาใช้ให้มากที่สุดทั้งทรัพยากรบุคคล

ภายใน ภายนอก และการใช้ส่ือต่าง ๆ โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 

1) ศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุ ลักษณะของปัญหา แนวโน้ม ผลกระทบ 

และแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็ว วางแผนให้สอดคล้องและรองรับกันเป็นลำดับ โดยระดมผู้ที ่เกี่ ยวข้องมา
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ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ ้น และวางแผนใช้กลยุทธ์และกำหนดเวลาในการแก้ไขโดยรีบด่วนให้

ทันเวลา แบ่งความรับผิดชอบ และประสานงานโดยใช้เครือข่ายกระจายไปทุกจุดท่ีมีส่วนช่วยในการแก้ไขให้เร็ว

ท่ีสุด 

2) ประชาสัมพันธ์ภายใน โดยใช้สื่อภายในทุกรูปแบบให้บุคลากรทราบ

ข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่อง และสามารถให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่บุคคลภายนอกโดยใช้บุคลากรภายในเป็น

กระบอกเสียงขององค์การ 

3) ชี้แจงต่อกลุ่มเป้าหมาย คู่กรณี ถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาที่ต้อง

ได้รับการคล่ีคลายและแก้ไข รวมถึงช้ีแจงข้อเท็จจริงให้ทุกฝ่ายเข้าใจ 

4) ใช้สื ่อมวลชนเผยแพร่ข่าวสาร โดยการแถลงข่าว ให้สัมภาษณ์ ให้

ข้อมูลข่าวสารท่ีส่ือมวลชนต้องการทราบ รวมทั้งช้ีแจงให้เห็นถึงสาเหตุและความเป็นมาของปัญหา 

5) ใช้ส่ือทุกรูปแบบอย่างเหมาะสม เช่น ป้ายประกาศ ส่ิงพิมพ์ และอื่น ๆ 

ท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์และความรู้สึกนึกคิดของประชาชน 

6) ขอความร่วมมือบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน บุคคลที่เป็นผู้นำทางความคิดเห็น ผู้นำทางสังคม หรือผู้บริหารระดับสูงของ

ประเทศ ควรมีส่วนในการชี้แจ้ง ให้ข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น ร่วมแก้ปัญหาขององค์การด้วย ซึ่งจะได้รับ

ความเช่ือถือจากประชาชนท่ัวไปมากกว่าบุคคลภายในองค์การ 

2.4.2 หลักการบริหารภาพลักษณ์องค์การ 

 การบริหารภาพลักษณ์องค์การ ควรสื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับรู้และปฏิบัติให้

สอดคล้องกับเป้าหมายและคุณค่าหลักขององค์การ โดยหลักการบริหารภาพลักษณ์องค์การประกอบด้วย 

1) ผู้บริหารองค์การต้องเป็นแบบอย่างท่ีดี ริเริ่ม จุดประกายให้พนักงานได้เข้าใจ 

และยอมรับในการปฏิบัติตาม 

2) ผู้บริหารองค์การต้องให้ความสำคัญกับการบริหารอัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ และ

ชื่อเสียงให้ไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนวางแผนการดำเนินงาน กิจกรรม และโครงการที่สะท้อนวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ คุณค่าหลักขององค์การ 

3) พนักงานเป็นบุคคลท่ีสำคัญยิ่งต่อการเสริมสร้าง และรักษาภาพลักษณ์ให้เป็น

บวกหรือลบ จึงควรมีส่วนร่วมในการคิด ปฏิบัติ และขับเคล่ือนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมในทุกระดับของ

องค์การ 
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4) การประเมินผลการรับรู้ ทัศนคติ และความคาดหวังของผู้เกี่ยวข้อง โดยการ

สำรวจความพึงพอใจต่อนโยบายการบริหาร การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม หรือการตอบสนองความต้องการของ

กลุ่มต่าง ๆ  

5) องค์การต้องสร้างวัฒนธรรมองค์การให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

ค่านิยมหลักขององค์การ 

6) องค์การควรให้ความสำคัญกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยการสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงและนวัตกรรม 

2.4.3 องค์ประกอบภาพลักษณ์องค์การ 

 Kevin Lane Keller (2008) กล่าวว ่า ภาพลักษณ์เป็นองค์ประกอบสำคัญของ

ความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การ เนื่องจากภาพลักษณ์จะส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคสินค้าของ

ผู้บริโภค หากองค์การมีภาพลักษณ์ท่ีดี ผู้บริโภคจะให้การสนับสนุนซึ่งจะส่งผลให้องค์การประสบความสำเร็จ 

แต่หากองค์การมีภาพลักษณ์ที ่ไม่ดี  ผู ้บริโภคก็จะไม่ให้การสนับสนุน ซึ ่งจะส่งผลให้องค์การล้มเหลว 

องค์ประกอบของการสร้างภาพลักษณ์องค์การท่ีดี มีลักษณะดังภาพ 
 

 

 

ด้านราคาสินค้า 
(Price) 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility) 

ด้านเครื่องมือเครื่องใช้ 
อุปกรณ์สำนักงาน (Artifacts) 

ด้านการดำเนินงานในธุรกิจ  
(Business Practice) 

ด้านสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม  
(Working Environment) 

ด้านพนักงาน 
(Employees) 

ด้านผู้บริหาร 
(Executives) 

ด้านสินค้าและบริการ 
(Product and Services) 

ด้านช่องทางในการจัดจำหน่าย 
(Distribution) 

ด้านการส่ือสารทางการตลาด 
(Marketing Communication) 

การสร้าง 
ภาพลักษณ์องค์การ 
Corporate Image 

ภาพท่ี 1 แนวคิดในการสร้างภาพลักษณ์ Kevin Lane Keller 2008 
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 จากภาพท่ี 1 แสดงองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การ ตาม

แนวคิดของ Keller ซึ่งอธิบายได้ดังนี้ 

1) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การที่องค์การสะท้อนให้เห็นถึงความ

รับผิดชอบต่อสังคม การคืนกำไรให้กับสังคม และมีส่วนร่วมกับสังคม ในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น การท่ีองค์การ

ให้ความช่วยเหลือกับชุมชนใกล้เคียงและทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ต่อสังคมเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับความ

ต้องการในชุมชน 

2) ด้านการดำเนินงานในธุรกิจ เช่น มีการดำเนินงานในองค์การโดยอาศัยหลัก

ธรรมาภิบาล โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคและผู้ที่เกี่ยวข้องใน

ธุรกิจ 

3) ด้านพนักงาน เช่น พนักงานต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 

ไม่ว่าจะเป็นท้ังบุคคลภายในองค์การและภายนอกองค์การ ต้องเป็นพนักงานแบบมืออาชีพมีความเต็มใจในการ

ให้บริการ 

4) ด้านสินค้าและบริการ เช่น เป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน และบริการท่ีดี 

คุ้มค่ากับท่ีผู้บริโภคได้จ่ายไปกับสินค้าและบริการ มีความน่าเช่ือถือท้ังสินค้าและบริการ ให้ความไว้วางใจได้ 

5) ด้านการสื่อสารทางการตลาด เช่น มีการใช้เครื ่องมือในการสื่อสารทาง

การตลาดท่ีเข้าถึงลูกค้า และใช้เครื่องมือการส่ือสารทางการตลาดท่ีเหมาะสมกับลูกค้า เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี

ให้องค์การ 

6) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย เช่น การท่ีองค์การต้องมีการใช้ช่องทางท่ีดี และ

มีประสิทธิภาพ การมีช่องทางท่ีดีท่ีจะทำให้เข้าถึงลูกค้า ชุมชน และสังคม ได้อย่างท่ัวถึง 

7) ด้านผู้บริหาร เช่น ต้องเป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นที่ยอมรับของ

สาธารณชน บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความสุจริต โปร่งใส มีจิตสาธารณะ มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ท่ีดีต่อชุมชนและสังคม มีภาพลักษณ์ของการช่วยเหลือสังคมและชุมชน 

8) ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม เช่น การมีสถานที่ที่เอื้ออำนวยต่อผู้ที่มาติดต่อ 

ในองค์การมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการทำงานและการให้บริการลูกค้า มีความทันสมัยของอาคารและสถานท่ี 

ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของผู้ท่ีมาติดต่อด้วย 

9) ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์สำนักงาน เช่น การที่องค์การมีเครื ่องมือ

เครื่องใช้ท่ีทันสมัย อุปกรณ์ท่ีมีเทคโนโลยีท่ีดีเข้ามาใช้ในการทำงาน รวมทั้งให้บริการกับลูกค้า 
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10) ด้านราคาสินค้า เช่น การนำเสนอราคาท่ียุติธรรมกับลูกค้า เป็นราคาท่ีไม่เอา

รัดเอาเปรียบลูกค้าและทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด 

 เสรี วงษ์มณฑา (2552) นำเสนอแนวคิดเกี ่ยวกับองค์ประกอบของภาพลักษณ์

องค์การและรูปแบบการสร้างภาพลักษณ์องค์การ สรุปองค์ประกอบโดยจำแนกเป็นองค์ประกอบของ

ภาพลักษณ์องค์การ และองค์ประกอบของรูปแบบการสร้างภาพลักษณ์องค์การ 

2.3.3.1  องค์ประกอบของภาพลักษณ์องค์การ ได้แก่ 

1) ผู้บริหาร 

2) เจ้าหน้าท่ี 

3) ผลงาน 

4) บริการ 

5) อุปกรณ์และเครื่องใช้ 

6) อัตลักษณ์แห่งองค์การ 

7) แนวทางการทำงาน 

8) วัฒนธรรมองค์การ 

9) บรรยากาศท่ีทำงาน 

10) กิจกรรมท่ีทำ 

2.3.3.2  องค์ประกอบของรูปแบบการสร้างภาพลักษณ์องค์การ ได้แก่ 

1) ให้ผู้นำเป็นพระเอก (CEO Approach) 

2) ให้ทีมผู้บริหารเป็นพระเอก (Management Approach) 

3) เอาผลงานเป็นพระเอก (Output Approach) 

4) เอาตำนานเป็นพระเอก (Legend Approach) 

5) เอาความสำเร็จเป็นพระเอก (Achievement Approach) 

6) เอานวัตกรรมเป็นพระเอก (Innovation Approach) 

7) เอาการใส่ใจดูแลสังคมเป็นพระเอก (Social Responsibility Approach) 

 มนสิช สิทธิสมบูรณ์ และคณะ (2561) สังเคราะห์องค์ประกอบของภาพลักษณ์จาก

นักวิชาการ นักวิจัย จำนวน 13 รายการ พบภาพรวมองค์ประกอบของภาพลักษณ์ 20 องค์ประกอบ ที่มี

ความถ่ีสูงสุด 7 ลำดับ ได้แก่ 

1) บรรยากาศและส่ิงแวดล้อม (Working Environment) 



33 
 

2) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) 

3) พนักงานและเจ้าหน้าท่ี (Employees) 

4) ผู้บริหาร (Executives) 

5) เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์สำนักงาน (Equipment and Stationeries)  

6) ผลงานและบริการ (Portfolio and Services) 

7) วิธีการดำเนินงาน (Business Practice) 

 

 

  



 
 

 บทที่ 3     

 วิธีดำเนินการวเิคราะห ์
 

3.1 กรอบการวิเคราะห์ 

 การวิเคราะห์จดหมายข่าว Message from the President เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื ่อสาร

นโยบายสถาบัน และการส่ือสารภาพลักษณ์สถาบัน ผู้ศึกษากำหนดกรอบการวิเคราะห์ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3.2 ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

 ข้อมูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้คือเนื้อสารท่ีปรากฏอยู่ในจดหมายข่าว Message from the 

President จำนวน 23 ฉบับ ดังนี้ 

 Issue 1 – 2020 เผยแพร่เมื่อ วันท่ี 16 มกราคม 25639 

 Issue 2 – 2020 เผยแพร่เมื่อ วันท่ี 16 มกราคม 2563 

 Issue 3 – 2020 เผยแพร่เมื่อ วันท่ี 29 มกราคม 2563 

 Issue 4 – 2020 เผยแพร่เมื่อ วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2563 

 Issue 5 – 2020 เผยแพร่เมื่อ วันท่ี 2 มีนาคม 2563 

 Issue 6 – 2020 เผยแพร่เมื่อ วันท่ี 18 มีนาคม 2563 

 
9 วันเดือนปีที่เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก NIDA Thailand 

วิเคราะห์เนื้อหา 

 
จดหมายข่าว 

Message from the 
President 

องค์ประกอบนโยบายสถาบัน 

องค์ประกอบภาพลักษณ์สถาบัน 

ภาพท่ี 3.1 กรอบการวิเคราะห์จดหมายข่าว Message from the President 
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 Issue 7 – 2020 เผยแพร่เมื่อ วันท่ี 1 เมษายน 2563 

 Issue 8 – 2020 เผยแพร่เมื่อ วันท่ี 11 เมษายน 2563 

 Issue 9 – 2020 เผยแพร่เมื่อ วันท่ี 30 เมษายน 2563 

 Issue 10 – 2020 เผยแพร่เมื่อ วันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 

 Issue 11 – 2020 เผยแพร่เมื่อ วันท่ี 5 มิถุนายน 2563 

 Issue 12 – 2020 เผยแพร่เมื่อ วันท่ี 22 มิถุนายน 2563 

 Issue 13 – 2020 เผยแพร่เมื่อ วันท่ี 15 กรกฎาคม 2563 

 Issue 14 – 2020 เผยแพร่เมื่อ วันท่ี 4 สิงหาคม 2563 

 Issue 15 – 2020 เผยแพร่เมื่อ วันท่ี 3 กันยายน 2563 

 Issue 16 – 2020 เผยแพร่เมื่อ วันท่ี 29 ตุลาคม 2563 

 Issue 17 – 2021 เผยแพร่เมื่อ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 Issue 18 – 2021 เผยแพร่เมื่อ วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2564 

 Issue 19 – 2021 เผยแพร่เมื่อ วันท่ี 8 เมษายน 2564 

 Issue 20 – 2021 เผยแพร่เมื่อ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2564 

 Issue 21 – 2021 เผยแพร่เมื่อ วันท่ี 8 มิถุนายน 2564 

 Issue 22 – 2021 เผยแพร่เมื่อ วันท่ี 6 กรกฎาคม 2564 

 Issue 23 – 2021 เผยแพร่เมื่อ วันท่ี 7 กันยายน 2564 

 

3.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์ 

 การวิเคราะห์เนื้อหา Message from the President เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารนโยบาย

สถาบัน และการส่ือสารภาพลักษณ์สถาบัน ผู้ศึกษากำหนดขั้นตอนการวิเคราะห์ ดังนี้ 

1) ศึกษาเนื้อหาในจดหมายข่าว Message from the President ที่เผยแพร่แล้วทั้งส้ิน 

จำนวน 23 ฉบับ  

2) วิเคราะห์เนื้อสารในจดหมายข่าว Message from the President โดยนำแนวคิดการ

วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) มาประยุกต์ใช้  ดังนี้  

2.1) การวิเคราะห์เนื้อหาระบบ โดยการวิเคราะห์เนื้อสารในจดหมายข่าว Message 

from the President ตามหัวข้อหรือประเด็นที่นำเสนอในแต่ละฉบับ เพื่อหาองค์ประกอบนโยบายสถาบัน
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บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภายใต้กรอบแนวคิด “Transforming NIDA through Excellence, Inclusion, 

and Connectivity” 

2.2) การวิเคราะห์เนื้อหาระบบ โดยการวิเคราะห์เนื้อสารในจดหมายข่าว Message 

from the President ตามหัวข้อหรือประเด็นที ่นำเสนอในแต่ละฉบับ เพื ่อหาองค์ประกอบการสร ้าง

ภาพลักษณ์องค์การ 

3) สรุปผลการวิเคราะห์ อภิปรายผล และนำเสนอข้อเสนอแนะ 

 



 
 

 บทที่ 4       

 ผลการวิเคราะห ์
 

4.1 ภาพรวมจดหมายข่าว Message from the President 

 Message from the President เป็นสื ่อเฉพาะกิจ ที ่ เผยแพร่ในร ูปแบบจดหมายข่าว 

(Newsletter) โดยผู้บริหารสถาบันเป็นผู้ส่งสาร บุคลากรภายในสถาบันและสาธารณชนเป็นผู้รับสาร เป็นการ

สื ่อสารผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือสื ่อสารผ่านทางเฟซบุ ๊ก NIDA Thailand และจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ วัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารเป็นการแจ้งให้ทราบ (inform) ถึงความคืบหน้าของผลการดำเนินงาน

ต่าง ๆ ภายใต้การบริหารงานของทีมผู้บริหาร เพื่อสร้างการรับรู้ และความภาคภูมิใจไปด้วยกัน  กล่าวได้ว่า

จุดมุ่งหมายของการสื่อสารเพื่อเป็นการให้ข่าวสาร มิได้เป็นการสื่อสารสารที่มีจุดมุ่งหมายในการจูงใจให้เกิด

ความร ่วมมือ หร ือสร ้างขว ัญกำลังใจ ทิศทางการสื ่อสารเป็นแบบการสื ่อสารทางเดียว ( One-way 

Communication) รูปแบบการสื่อสารเป็นทั้งการสื่อสารภายในองค์การ ( Internal Communication) และ

การส่ือสารภายนอกองค์การ (External Communication) ในคราวเดียวกัน 

  

4.2 การใชจ้ดหมายข่าว Message from the President เป็นเคร่ืองมือในการสื่อสารนโยบายสถาบัน  

 การวิเคราะห์จดหมายข่าว Message from the President เมื ่อใช้เป็นเครื ่องมือในการ

สื่อสารนโยบายสถาบัน ไปยังบุคลากรภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสาธารณชน ผู้ศึกษาทำ

การวิเคราะห์เนื ้อหาในจดหมายข่าว Message from the President ท่ีแสดงให้เห็นถึงนโยบาย 11 ด้าน 

ภายใต้กรอบนโยบายสถาบันที่นำเสนอด้วยแนวคิด “Transforming NIDA through Excellence, Inclusion, 

and Connectivity” ดังนี้ 

1) Academic Excellence  

2) Operational Excellence  

3) Incorporate Voice of All Stakeholders  

4) Respect Diversity  

5) Create Bridge Builders  

6) Interdepartmental Collaborations 

7) Multidisciplinary Research  
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8) Quadruple Helix  

9) Workload Evaluation  

10) Career Path and Supporting Mechanism  

11) Quality of Life and Work-Life Balance 

 โดยผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นดังตารางท่ี 4.2 

 

ตารางท่ี 4.2 จำนวนเนื้อหาในจดหมายข่าวท่ีนำเสนอนโยบายสถาบัน 

Message from the 

President  

ฉบับท่ี 
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Issue 1 – 2020 1       4   1 

Issue 2 – 2020  1         2 

Issue 3 – 2020 1       3    

Issue 4 – 2020  2 1     2    

Issue 5 – 2020        1    

Issue 6 – 2020  2         1 

Issue 7 – 2020        1    

Issue 8 – 2020     1       

Issue 9 – 2020  1      1    

Issue 10 – 2020   1     1    

Issue 11 – 2020   2     1    
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Message from the 

President  
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Issue 12 – 2020  1      2    

Issue 13 – 2020 3 1      1    

Issue 14 – 2020 2 1      3    

Issue 15 – 2020 2    2   4    

Issue 16 – 2020 1       3  1 1 

Issue 17 – 2021 2       1  1  

Issue 18 – 2021 1 1          

Issue 19 – 2021  1        2 1 

Issue 20 – 2021 2    1   7  1  

Issue 21 – 2021 6       3    

Issue 22 – 2021 5       4    

Issue 23 – 2021 13 15 8  4 1  15 1  3 

รวมจำนวนครั้ง 39 26 12 0 8 1 0 57 1 5 9 

  

 จากตารางที่ 4.2 จะเห็นได้ว่าในแต่ละฉบับมีเนื้อหาท่ีนำเสนอนโยบายด้านต่าง ๆ กระจาย

ออกไป เมื่อรวม 23 ฉบับ มีเนื้อหาท่ีนำเสนอนโยบาย 3 ลำดับสูงสุด คือ นโยบายด้าน Quadruple Helix มาก

ที่สุด จำนวน 57 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 36.08 ของเนื้อหาทั้งหมด รองลงมาคือนโยบายด้าน Academic 

Excellence จำนวน 39 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 24.68 ของเนื้อหาทั้งหมด และนโยบายด้าน Operational 
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Excellence จำนวน 26 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 16.46 ของเนื้อหาท้ังหมด ส่วนนโยบายด้าน Respect Diversity 

และ  Multidisciplinary Research ไม่มีเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องปรากฏในจดหมายข่าว 

 

แผนภาพ 4.2 สัดส่วนเนื้อหาท่ีนำเสนอนโยบายสถาบัน 

 
 

4.3 การใชจ้ดหมายข่าว Message from the President เป็นเคร่ืองมือในการสร้างภาพลักษณ์สถาบัน 

 การวิเคราะห์จดหมายข่าว Message from the President เมื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้าง

ภาพลักษณ์สถาบัน ผู้ศึกษาทำการวิเคราะห์เนื้อหาที่ปรากฏในจดหมายข่าว Message from the President 

ที ่แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบภาพลักษณ์ 10 ด้าน ตามกรอบแนวคิดการสร้างภาพลักษณ์องค์การ 

(Corporate Image) ของ Kevin Lane Keller ดังนี้ 

1) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  

2) ด้านการดำเนินงานในธุรกิจ  

3) ด้านพนักงาน  

4) ด้านสินค้าและบริการ  

5) ด้านการส่ือสารทางการตลาด  

6) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย  

7) ด้านผู้บริหาร  

36%

25%

16%
7%

6%

5%

3%

1%

1%

Quadruple Helix

Academic Excellence

Operational Excellence

Incorporate Voice of All Stakeholders

Quality of Life and Work-Life Balance

Create Bridge Builders

Career Path and Supporting Mechanism

Interdepartmental Collaborations

Workload Evaluation
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8) ด้านสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม  

9) ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์สำนักงาน  

10) ด้านราคาสินค้า 

 โดยผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นดังตารางท่ี 4.3 

ตารางท่ี 4.3 จำนวนเนื้อหาในจดหมายข่าวท่ีนำเสนอภาพลักษณ์สถาบัน 

จดหมายข่าว  

Message from the 

President  

ฉบับท่ี 

ภาพลักษณ์สถาบัน 
ด้า

นค
วา

มร
ับผิ

ดช
อบ

ต่อ
สัง

คม
 

ด้า
นก

าร
ดำ

เน
ินง

าน
ใน

ธุร
กิจ

 

ด้า
นพ

นัก
งา

น 

ด้า
นสิ

นค้
าแ

ละ
บร

ิกา
ร 

ด้า
นก

าร
สื่อ

สา
รท

าง
กา

รต
ลา

ด 

ด้า
นช่

อง
ทา

งก
าร

จัด
จำ

หน
่าย

 

ด้า
นผู้

บร
ิหา

ร 

ด้า
นส

ถา
นที่

แล
ะสิ่

งแ
วด

ล้อ
ม 

ด้า
นเ

คร
ื่อง

มือ
 เค

รื่อ
งใช้

 อ
ุปก

รณ์
สำ

นัก
งา

น 

ด้า
นร

าค
าสิ

นค้
า 

Issue 1 – 2020    4    2 1  

Issue 2 – 2020        3 2  

Issue 3 – 2020 1 1         

Issue 4 – 2020  1  2       

Issue 5 – 2020    1    1   

Issue 6 – 2020         2  

Issue 7 – 2020    1   1  1  

Issue 8 – 2020 1          

Issue 9 – 2020 2       1   

Issue 10 – 2020 2          

Issue 11 – 2020 1       1   

Issue 12 – 2020 2          

Issue 13 – 2020        1   

Issue 14 – 2020           
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จดหมายข่าว  

Message from the 

President  

ฉบับท่ี 

ภาพลักษณ์สถาบัน 

ด้า
นค

วา
มร

ับผิ
ดช

อบ
ต่อ

สัง
คม

 

ด้า
นก

าร
ดำ

เน
ินง

าน
ใน

ธุร
กิจ

 

ด้า
นพ

นัก
งา

น 

ด้า
นสิ

นค้
าแ

ละ
บร

ิกา
ร 

ด้า
นก

าร
สื่อ

สา
รท

าง
กา

รต
ลา

ด 

ด้า
นช่

อง
ทา

งก
าร

จัด
จำ

หน
่าย

 

ด้า
นผู้

บร
ิหา

ร 

ด้า
นส

ถา
นที่

แล
ะสิ่

งแ
วด

ล้อ
ม 

ด้า
นเ

คร
ื่อง

มือ
 เค

รื่อ
งใช้

 อ
ุปก

รณ์
สำ

นัก
งา

น 

ด้า
นร

าค
าสิ

นค้
า 

Issue 15 – 2020         1  

Issue 16 – 2020 1       1   

Issue 17 – 2021 1   1    2 2  

Issue 18 – 2021  2      4 4  

Issue 19 – 2021        3 3  

Issue 20 – 2021 7          

Issue 21 – 2021         1  

Issue 22 – 2021        1 1  

Issue 23 – 2021 5   2    5 3  

รวมจำนวนครั้ง 23 4 0 11 0 0 1 25 21 0 

 

 จากตารางที่ 4.3 จะเห็นได้ว่าในแต่ละฉบับมีเนื้อหาที่นำเสนอภาพลักษณ์สถาบันด้านต่าง ๆ 

กระจายออกไป เมื่อรวม 23 ฉบับแล้วมีเนื้อหาที่นำเสนอภาพลักษณ์สถาบันด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อมมาก

ที่สุด จำนวน 25 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 29.41 ของเนื้อหาทั้งหมด รองลงมาคือภาพลักษณ์สถาบันด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคม จำนวน 23 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 27.06 ของเนื้อหาทั้งหมด และภาพลักษณ์สถาบันด้าน

เครื่องมือ เครื ่องใช้ อุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 21 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 24.71 ของเนื้อหาทั้งหมด ส่วน

ภาพลักษณ์สถาบันด้านพนักงาน ด้านการสื่อสารทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และ ด้านราคา

สินค้า ไม่มีเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องปรากฏในจดหมายข่าว 
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แผนภาพ 4.3 สัดส่วนเนื้อหาท่ีนำเสนอภาพลักษณ์สถาบัน 

 
 

29.41%

27.06%

24.71%

12.94%

4.71%

1.18%

ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้านเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ อุปกรณ์ส านักงาน

ด้านสินค้าและบริการ

การด าเนินงานในธุรกิจ

ด้านผู้บริหาร



 
 

 บทที่ 5      

 บทสรุป 
 

5.1 สรุปผลการวิเคราะห์ 

 ผลการวิเคราะห์การสื่อสารด้วยจดหมายข่าว Message from the President ผู้ศึกษาสรุป

โดยตอบคำถามนำการวิเคราะห์ ดังนี้ 

5.1.1 เนื้อสารในจดหมายข่าว Message from the President ประกอบด้วยการสื่อสาร

นโยบายสถาบันเรื่องใด 

 ผลการว ิเคราะห์สร ุปได้ว ่า  เน ื ้อสารในจดหมายข่าว Message from the President 

ประกอบด้วยการสื่อสารนโยบายสถาบันด้าน Quadruple Helix, Academic Excellence, Operational 

Excellence, Incorporate Voice of All Stakeholders, Quality of Life and Work-Life Balance, Create 

Bridge Builders,  Career Path and Supporting Mechanism,  Interdepartmental Collaborations, 

Workload Evaluation ขณะที่ไม่มีเนื้อสารที่กล่าวถึง นโยบายสถาบันด้าน Respect Diversity และ ด้าน 

Multidisciplinary Research โดยเนื ้อหาส่วนใหญ่จะกล่าวถึง 3 นโยบาย ได้แก่ 1) Quadruple Helix         

2) Academic Excellence และ 3) Operational Excellence ซึ่งรวมกันคิดเป็นร้อยละ 77.22  

5.1.2 เนื้อสารในจดหมายข่าว Message from the President ประกอบด้วยองค์ประกอบ

การสร้างภาพลักษณ์องค์การด้านใด 

 ผลการว ิเคราะห์สร ุปได้ว ่า เน ื ้อสารในจดหมายข่าว Message from the President 

ประกอบด้วยองค์ประกอบการสร้างภาพลักษณ์องค์การด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านความรับผิดชอบต่อ

สังคม  ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์สำนักงาน ด้านสินค้าและบริการ ด้านการดำเนินงานในธุรกิจ และ 

ด้านผู้บริหาร ขณะที่ไม่มีเนื้อสารที่กล่าวถึงองค์ประกอบการสร้างภาพลักษณ์องค์การ ด้านพนักงาน ด้านการ

สื่อสารทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และ ด้านราคาสินค้า โดยเนื้อหาส่วนใหญ่จะกล่าวถึง

ภาพลักษณ์ 3 ด้านหลัก ๆ ได้แก่ 1) ภาพลักษณ์ด้านสถานที่และสิ ่งแวดล้อม 2) ภาพลักษณ์ด้ านความ

รับผิดชอบต่อสังคม และ 3) ภาพลักษณ์ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์สำนักงาน ซึ่งรวมกันคิดเป็นร้อยละ 

81.18 
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แผนภาพ 5.1 สรุปผลการวิเคราะห์เนื้อหาในจดหมายข่าว Message from the President 

 

Message from the President

องค์ประกอบนโยบายสถาบัน

Academic Excellence
24.68%

Operational Excellence
16.46%

Incorporate Voice of All 
Stakeholders 7.59%

Respect Diversity
0.00%

Create Bridge Builders
5.06%

Interdepartmental 
Collaborations 0.63%

Multidisciplinary Research
0.00%

Quadruple Helix
36.08%

Workload Evaluation
0.63%

Career Path and Supporting 
Mechanism 3.16%

Quality of Life and Work-Life 
Balance 5.70%

องค์ประกอบภาพลักษณ์สถาบัน

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
27.06%

ด้านการด าเนินงานในธุรกิจ
4.71%

ด้านพนักงาน 
0.00%

ด้านสินค้าและบริการ 
12.94%

ด้านการส่ือสารทางการตลาด 
0.00%

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
0.00%

ด้านผู้บริหาร 
1.18%

ด้านสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม
29.41%

ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์
ส านักงาน 24.71%

ด้านราคาสินค้า 
0.00%
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5.2 อภิปรายผล 

 ผู ้ศ ึกษาอภิปรายผลการว ิเคราะห์การสื ่อสารด้วยจดหมายข่าว Message from the 

President ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ 

5.2.1 เพื่อวิเคราะห์การสื่อสารด้วยจดหมายข่าว Message from the President เมื่อใช้

เป็นเครื่องมือในการส่ือสารนโยบายไปยังบุคลากรภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสาธารณชน 

 ผลการวิเคราะห์เนื้อสารในจดหมายข่าว Message from the President พบว่าเนื้อหาใน

จดหมายข่าวให้ความสำคัญกับ 3 นโยบาย คือ นโยบายด้าน Quadruple Helix นโยบายด้าน Academic 

Excellence และ นโยบายด้าน Operational Excellence โดยรวมเนื้อหาของนโยบายทั้ง 3 ด้าน คิดเป็น

ร้อยละ 77.22 ของเนื้อหาท้ังหมด จึงอาจกล่าวได้ว่าการใช้จดหมายข่าว Message from the President เพื่อ

เป็นเครื่องมือในการสื่อสารนโยบายไปยังบุคลากรภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสาธารณชน

นั้น มุ่งเน้นไปที่นโยบายทั้ง 3 ด้านที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น โดยยังมีบางนโยบายที่ไม่ปรากฏในจดหมายขา่ว 

Message from the President เช่น นโยบายด้าน Respect Diversity และ นโยบายด้าน Multidisciplinary 

Research  

 เมื่อวิเคราะห์ร่วมกับคำสำคัญ (Keywords) ที่ใช้ในการนำเสนอนโยบายสถาบัน ซึ่งได้แก่ 

ความเป็นเลิศ (Excellence) การมีส่วนร่วม (Inclusion) และ ความเช่ือมโยง (Connectivity) จะพบว่าเนื้อหา

ที่ปรากฏในจดหมายข่าว Message from the President มุ่งเน้นท่ีความเชื่อมโยง และ ความเป็นเลิศ โดย

เนื้อหาที่แสดงถึงความเชื่อมโยงปรากฏอยู่ ร้อยละ 41.77 ของเนื้อหาทั้งหมด เนื้อหาท่ีแสดงถึงความเป็นเลิศ

ปรากฏอยู่ร้อยละ 41.14 ของเนื้อหาทั้งหมด ขณะท่ีเนื้อหาที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม ปรากฏอยู่ ร้อยละ 7.59 

ของเนื้อหาท้ังหมด 

แผนภาพ 5.2.1 สัดส่วนเนื้อหาท่ีนำเสนอนโยบายสถาบัน 4 ด้าน 

 

41.14%

7.59%

41.77%

9.49%

ความเป็นเลิศ (Excellence) 

การมีส่วนร่วม (Inclusion)

ความเช่ือมโยง (Connectivity)

การปรับระบบผลตอบแทนและแรงจูงใจ 
(Incentive Alignment)
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5.2.2 เพื่อวิเคราะห์การสื่อสารด้วยจดหมายข่าว Message from the President เมื่อใช้

เป็นเครื่องมือในการสร้างภาพลักษณ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 ผลการวิเคราะห์เนื้อสารในจดหมายข่าว Message from the President พบว่าเนื้อหาใน

จดหมายข่าวสะท้อนภาพลักษณ์องค์กร 3 ด้าน หลัก ๆ คือ ด้านสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม ด้านความรับผิดชอบ

ต่อสังคม และ ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์สำนักงาน โดยรวมเนื้อหาของภาพลักษณ์ทั้ง 3 ด้าน คิดเป็น

ร้อยละ 81.18 ของเนื้อหาท้ังหมด จึงอาจกล่าวได้ว่าการใช้จดหมายข่าว Message from the President เพื่อ

เป็นเครื่องมือในการสร้างภาพลักษณ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นั้น มุ่งเน้นไปท่ีภาพลักษณ์ท้ัง 3 ด้านท่ี

กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น โดยภาพลักษณ์ด้านพนักงาน  ด้านการสื่อสารทางการตลาด ด้านช่องทางการจัด

จำหน่าย และด้านราคาสินค้า ไม่ปรากฏในจดหมายข่าว Message from the President ขณะที่ภาพลักษณ์

ด้านผู้บริหารปรากฏเพียง 1 ครั้ง หรือร้อยละ 1.18 ของเนื้อหาท้ังหมด เท่านั้น  

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 จดหมายข่าว Message from the President มีรูปแบบการนำเสนอที่สวยงาม น่าสนใจ 

เข้าถึงบุคลากรของสถาบันได้โดยง่าย ดังนั้นหากนำมาใช้ในการสื่อสารนโยบายไปยังบุคลากรของสถาบันจะ

เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ดังท่ีทราบกันอยู่แล้วว่าการรับรู้ทำให้เกิดการยอมรับและปฏิบัติตาม ผู้ศึกษาจึงเสนอให้

นำจดหมายข่าว Message from the President มาใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโยบาย

สถาบัน โดยเนื้อสารที่ปรากฏในจดหมายข่าวมุ่งเน้นในการสื่อสารนโยบายสำคัญที ่ต้องการขับเคลื ่อน 

ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เช่น นโยบายด้านความเป็นเลิศ ท่ีเป็นโยบายท่ีสถาบันให้ความสำคัญมา

โดยตลอดท้ังความเป็นเลิศทางวิชาการ และ ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน การส่ือสารประเด็นดังกล่าวอย่าง

สม่ำเสมอและต่อเนื่องจะส่งผลให้เกิดการยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว 

 นอกจากนี้แล้วผู้ศึกษายังเห็นว่าจดหมายข่าว Message from the President เป็นประโยชน์

อย่างยิ่งในการสร้างภาพลักษณ์สถาบัน ที่ผ่านมาองค์ประกอบการสร้างภาพลักษณ์องค์การที่นำเสนอใน

จดหมายข่าวให้ความสำคัญกับองค์ประกอบด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์

สำนักงาน และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้ศึกษาเห็นว่าเนื่องจากชื่อของจดหมายข่าว “Message from 

the President” จึงสมควรท่ีจะนำเสนอองค์ประกอบการสร้างภาพลักษณ์สถาบันในด้านผู้บริหารเพิ่มมากขึ้น 

อีกทั ้งสถาบันมีชื ่อเสียงในการจัดการเรียนการสอนด้านการบริหารจัดการ ดังนั ้นให้ความสำคัญกับ

องค์ประกอบด้านผู้บริหารจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์สถาบันได้เป็นอย่างดี โดยนำเสนอภาพลักษณ์ความ

เป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความ
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สุจริต โปร่งใส มีจิตสาธารณะ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ท่ีดีต่อชุมชนและสังคม มีภาพลักษณ์ของการช่วยเหลือ

สังคมและชุมชน  รวมถึงเพื่อเสริมความแข็งแรงของการส่ือสารอาจเพิ่มเติมองค์ประกอบด้านการดำเนินงานท่ี

ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานภายในสถาบันที่ให้ความสำคัญกับบหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบได้ ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
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